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1. Opening
2. Update Coronazaken:
In aanwezigheid van Voortman, Weijermans en Zuijdam
a. Stand van zaken: Weijermans neemt deel aan een overleg van OCW met de sector iz. de herstart
en de intreeperiode. Er zijn signalen dat het kabinet overweegt het openingsplan versneld uit te
voeren.
b. Exchange: inmiddels is er een werkbaar kader opgesteld door StS en IO’s dat vandaag verder
verspreid wordt. Voortman vult aan dat pragmatisch met de kleurcodes wordt omgegaan: wanneer
mensen de intentie hebben om naar gebieden met de codes rood of oranje te reizen, worden zij
gewezen op de risico’s en tekenen zij een vrijwaringsverklaring.
c. NPO: stand van zaken: Zuijdam heeft de bedragen per eenheid in beeld gebracht; de verdeling is
conform de beschrijving in de memo die in de vorige vergadering is behandeld, en kan gedeeld
worden met faculteiten.
d. Studieverenigingen (incl. budget): Studieverenigingen krijgen meer ruimte voor het organiseren
van activiteiten op de campus. Euving beziet met Communicatie of de extra middelen daarvoor
op dezelfde manier aangevraagd kunnen worden als eerder dit jaar in het kader van Keep in
Touch.
e. Rapportage FS: facilitaire Corona update (bezoekersaantallen UvA breed): het College neemt
kennis van het overzicht.
f. Aangepaste notitie herstart september: de notitie wordt bijgewerkt n.a.v. input van CBO en UCO.
Zuijdam reikt enkele opmerkingen van GALOP aan. De notitie wordt per mail vastgesteld
voordat hij bij de DCT Update gevoegd wordt.
g. Communicatie: conceptbericht herstart: het College brengt enkele tekstuele wijzigingen aan in de
tekst van het bericht, en bespreekt de stappen van het communicatieplan. De tekst van het bericht
wordt nog gedeeld met de eenheden.
• Reiskosten: Voortman meldt dat de Belastingdienst de reiskostenregeling opnieuw heeft verlengd;
tot 1 oktober 2021. De UvA volgt de Belastingdienst daarin.
• Docenten ACTA: ACTA verzoekt toestemming om enkele docenten die (bijna) gepensioneerd
zijn in te mogen zetten in het wegwerken van de corona-achterstanden in het onderwijs. Er zijn in
de arbeidsmarkt onvoldoende jongere docenten beschikbaar. Het College gaat, gegeven de
omstandigheden van ACTA, akkoord met dit voorstel.
3. Verslag Collegevergadering d.d. 25 mei jl.
Het verslag wordt met wijzigingen vastgesteld.
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4. Benoeming hoogleraar Klinische fysica radiotherapie, in het bijzonder de beeldvorming, in
de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA
Het College besluit de voorgedragen persoon te benoemen tot hoogleraar Klinische fysica
radiotherapie, in het bijzonder de beeldvorming, in de Faculteit der Geneeskunde AMC-UvA voor
de volledige werktijd.
5. Mobiliteitsstrategie ASP
Door de drie grondeigenaren in het Amsterdam Science Park (NWO, Gemeente en UvA) is een
mobiliteitsstrategie en een voorstel autoparkeren ASP opgesteld. Met deze strategie en het voorstel
wordt ingezet op duurzame mobiliteit. Voor de diverse mobiliteitsmaatregelen wordt gestreefd
naar een uniforme uitstraling waarbij diensten (zoals bijvoorbeeld deelmobiliteit) toegankelijk zijn
voor alle gebruikers in het gebied. Amsterdam Science Park is en blijft goed bereikbaar voor alle
vervoersvormen waarbij, naarmate de gebiedsontwikkeling vordert, de nadruk steeds verder komt
te liggen op OV, voet en fiets.
Kansen op verdere verbetering van de OV, voet- en fietsnetwerken worden gezocht en benut. In
het straatbeeld krijgt de auto een minder dominante plek. De auto is nog steeds welkom, mits het
gebruik ervan noodzakelijk is, maar het gebruik van de auto wordt ontmoedigd. Dit wordt onder
andere gedaan door geleidelijk toe te werken naar minimaal kostendekkende parkeertarieven, in
aansluiting op het Amsterdamse parkeerbeleid en het verbeteren van de kwaliteit van wandel- en
fietsvoorzieningen en het OV in het gebied. Voor zover mogelijk zullen maatregelen gebiedsbreed
worden opgepakt, daar waar het gebruikersmaatregelen betreft heeft UvA als één van de
gebruikers in het gebied een eigen verantwoordelijkheid.
Het College van Bestuur besluit conform voorstel de Rapportage Mobiliteitsstrategie Amsterdam
Science Park en het Voorstel Autoparkeren ASP vast te stellen; de notitie ‘210127 Memo
Mobiliteitsstrategie en Parkeervoorstel SG ASP’ vast te stellen als uitgangspunt voor UvA-beleid;
en een werkgroep in te stellen onder leiding van HO om de verdere uitwerking op te pakken
samen met FS en FNWI.
Ex. IP - uitwerking financiële instrumenten
In het Instellingsplan (IP) is aangegeven dat een aantal onderdelen ervan met behulp van
financiële instrumenten ondersteund zullen worden. Het ontwerp van deze instrumenten is
weergegeven in het zogenaamde “schetsontwerp financiële instrumenten”. In het memo worden
de drie eerste instrumenten voor financiële ondersteuning van IP-activiteiten uitgewerkt. Deze
zijn gericht op het laten ontstaan en onderteunen van thematische samenwerking tussen de
faculteiten op het gebied van vernieuwend onderzoek.
Deze instrumenten zijn sneller dan de oorspronkelijke planning uitgewerkt, met als doel nu
duidelijke kaders te kunnen geven aan binnen de thema’s samenwerkende faculteiten. De
instrumenten zullen in de komende maanden verder worden aangescherpt, in lijn met de verdere
uitwerking van de themagerichte benadering en het opstarten van initiateven daarbinnen. De
eerste stap hiertoe is het bespreken in het CBO, uiteindelijke besluitvorming vindt plaats door
opname in de begroting van de UvA. Maex doet nog enkele tekstsuggesties om te benadrukken
dat de transformatie van onderzoek centraal staat; verder is het College akkoord met bespreking
in het CBO.
6. Bestuurlijke overleggen
VSNU:
a. Annotatiememo General Assembly 4 juni: het College bespreekt kort de agendapunten voor de
GA.
Overige overleggen:
b. Agenda RvT O&O commissie 2 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.
c. Onderwerpen CBO themamiddag 10 juni: de agenda is akkoord.
d. Agenda O&O overleg rectores UvA en VU met ACTA 26 mei: de agenda leidt niet tot
opmerkingen.
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7. Aandachtspunten- en actielijsten
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender
TKN - Timetable Collegevergaderingen
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering maart 2021
8. Mededelingen
a. Vooruitblik besluiten en onderwerpen tot zomerreces: Euving heeft met de stafhoofden
besproken welke onderwerpen voor het zomerreces afgehandeld zullen worden en welke
uitgesteld worden tot daarna; zij stuurt het overzicht daarvan per mail aan het College.
b. Belettering Lab42: het College kan zich vinden in het voorstel. Lintsen meldt dat de bouw van
het pand voorspoedig loopt: het hoogste punt is inmiddels bereikt.
• Lintsen heeft als deel van een VSNU-delegatie met het ABP-bestuur gesproken over het
investeringsbeleid van het pensioenfonds. Het ABP zet in op stimuleren van de transitie naar
duurzame energie van grotere bedrijven. De VSNU heeft een aanbod gedaan om daarop mee
te denken d.m.v. een wetenschappelijke commissie.
• Lintsen heeft met Van den Maagdenburg gesproken in haar rol als voorzitter RvT USC. Er
wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor de HvA; Lintsen zou dat punt graag aan de orde
stellen in het volgende overleg van de Colleges van UvA en HvA.
• De UvA is 3e geworden in de SustainaBul 2021, nadat vorig jaar de 10e plaats werd genoteerd.
• Het BOGD iz. de cyberaanval heeft een eerste concept van het evaluatierapport besproken.
• Maex heeft met Subramaniam, Polman en Romeijn gesproken over de affiliaties van het
Amsterdam UMC. Zij heeft daarin vastgehouden aan de lijn dat elke auteur de affiliatie met de
betreffende universiteit voorop stelt.
• Maex heeft het Uur van het Onderwijs geopend en bijgewoond. Het programma was mooi
inhoudelijk vormgegeven en kreeg de nodige waardering. De facultaire winnaars van de
Docent van het Jaar verkiezing werden bekend gemaakt; er waren meer nominaties dan
gebruikelijk.
• Van Beek participeert in een initiatief van de UB en studieverenigingen: de LeesclUB.
• Euving heeft i.s.m. Herweijer een gesprek gevoerd met voorzitter en vicevoorzitter van de
COR, over de samenwerking met de staf. Daaruit kwamen enkele aandachtspunten die Euving
na de zomer met de staf oppakt. Ten Dam vult aan dat aan COR-zijde vragen waren over de
status van het technisch overleg (t.w. informerend); verder heeft de COR de wens
uitgesproken om een convenant te sluiten. Ten Dam heeft daarover informatie opgevraagd bij
de SER.
• UvA Open gaat deze week van start met een mooi programma.
• Ten Dam heeft op uitnodiging gesproken met Wassenberg, Tweede Kamerlid van de PvdD
over de financiering van het hoger onderwijs (PwC-rapport, Van Rijn-rapport etc). Zij zal de
punten op verzoek in bulletvorm aanreiken, i.a.m. Boels. De Tweede Kamer debatteert in de 1e
week van juli over het onderwerp.
9. Rondvraag
• Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 8 juni 2021.
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