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Hierbij doet de Centrale Studentenraad (CSR) u een advies toekomen betreffende de UvA begroting en 
huisvestingsplan 2013. 

De CSR heeft maandag 19 november de ontwerpbegroting ter kennisgeving ontvangen. In deze brief geeft de 
CSR een aantal aandachtspunten die hij graag verduidelijkt ziet in de definitieve begroting. Daarnaast nodigt de 
CSR het College uit in gesprek te gaan over een aantal thema's die komend jaar uitwerking behoeven. 

De begroting laat voor het komende jaar iets meer fmancide ruimte zien dan de kaderbrief deed vermoeden. 
Verheugd is de CSR dat daardoor de verlaging van de studiepuntprijs is uitgesteld. De noodzaak kritisch te 
kijken naar de uitgaven is daarmee echter niet verdwenen, zo laten de prognoses zien. De CSR treedt daarom 
graag in overleg met het CvB over de mogelijke keuzes die de daartoe geformeerde werkgroep ziet. 

V erwachtingen voor de toekomst 

Een van de grootste risico's voor de financien van de UvA betreft de ontwikkeling van studentenaantallen. 
Beleid van het Rijk is daar een belangrijke factor in. In de risicoparagraaf staat vermeld dat de plannen in het 
Regeerakkoord voor het grootste deel nog niet zijn meegenomen in de voorspellingen. Plannen in een dermate 
vroege fase zijn nog zo onzeker dat er lastig beleid op kan worden gemaakt. Wel is het goed in een vroeg 
stadium scenario's uit te werken. Daarom adviseert de CSR de modellen voor verwachtingen in de 
studentenpopulatie te herzien en te werken met verschillende mogelijkheden, in plaats van slechts een 
enkelvoudige verwachting. 

Faculteiten 

De voorspelde resultaten van faculteiten lopen nogal uiteen. De CSR begrijpt dat sommige faculteiten hun 
balans moeten versterken en andere juist sparen voor de toekomst. Om dat beter inzichtelijk te maken 
adviseert de CSR de balansen van de faculteiten op te nemen in de begroting. De investeringsplannen van de 
FGW ziet de CSR graag nader toegelicht in de definitieve versie, aangezien de bijlage waar nu naar verwezen 
wordt nog ontbreekt. Bij de FMG valt op dat er sprake is van een fors overschot. De CSR adviseert nogmaals 
te bezien of er geen extra investering in onderwijskwaliteit of dienstverlening gedaan kan worden. 
Terughoudend beleid in onzekere tijden is wijs, maar zulke grote overschotten maakt de noodzaak tot 
investeren in het boger onderwijs bij het Rijk niet duidelijker. 

UvA Centraal 

De nadere splitsing van kosten van de staf en beleidsuitgaven beschouwt de CSR als een verbetering van 
transparantie. Door de wijziging van weergave is een vergelijking tussen 2012 en 2013 echter lastig te maken. 
De CSR zou daarom graag zien dat hier nog eens kritisch naar gekeken wordt en ten minste de beleidsuitgaven 
uit 2012 toe te voegen aan de tabel. Verder valt op dat de profileringsmiddelen reeds vermeld staan bij de 
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beleidsbudgetten onderwijs, maar nog geen bestemming hebben. De CSR adviseert in de begroting op te 
nemen binnen welke kaders deze kunnen worden besteed en ziet de uitwerking van die kaders met 
belangstelling tegemoet. De CSR verneemt ook graag binnen welk tijdspad daar een besluit over genomen zal 
worden. 

Waarde ICT portfolio 

Een belangrijk aandachtspunt in het advies dat de CSR vorig jaar op de begroting uitbracht betrof de zorgen 
van de raad over de verwachte kosten en waarde van het totale IC portfolio in het algemeen en SIS in het 
bijzonder. De CSR adviseerde dan ook deze meerjarig verwachte kosten analoog aan het huisvestingsplan apart 
op te nemen. In zijn reactie heeft het college toen aangegeven dit advies over te nemen. De CSR ziet deze 
nadere uitwerking dan ook graag terug in de defmitieve versie. 

Diensten 

In de begroting van Studenten Services constateert de CSR een aantal grote verschuivingen in geldbedragen. 
Door het nog ontbreken van de toelichting kan de CSR daar geen mening over vormen. Wel heeft de CSR 
inmiddels vernomen in het overleg met het College dat er geen grote inhoudelijke wijzigingen aan ten 
grondslag liggen, maar met name dat enkele kosten zijn ondergebracht onder andere posten. De CSR rekent er 
dan ook op dat de dienstverlening aan studenten niet achteruit zal gaan. Vanwege het grote belang van 
studenten bij juist deze dienst benadrukt de CSR een goede toelichting essentieel is. 

Huisvestingsplan 

Het College is voornemens enkele panden die buiten de clusters vallen op termijn te verlaten. De opbrengst 
daarvan zal ten goede komen aan de vastgoedreserves. Hoe de boekwaarde van deze panden zich verhouden 
tot de marktwaarde is de CSR onduidelijk. De CSR vraagt zich daarom af waar de risico's van de 
vastgoedmarkt een plek hebben in het huisvestingsplan. Ook is de CSR benieuwd of het College beschikt over 
actuele taxaties van deze panden. 

Inzichtelijkheid begroting 

V eel van de bovengenoemde adviezen en opmerkingen doet de CSR om te komen tot een begroting die zo 
inzichtelijk mogelijk maakt wat de gevolgen van beleidskeuzes zijn- zowel op niveau van de UvA als van het 
Rijk. Voor studenten is daarbij van belang welk bedrag er per student beschikbaar is voor dienstverlening en 
onderwijs - eerder dan of in totaal geld bij komt of af gaat. De CSR adviseert dan ook net als vorige jaren de 
geldstromen per student inzichtelijk te maken. 

Afsluiting 

De CSR zal pas op de defmitieve begroting in zijn geheel een positief, danwel negatief advies uitbrengen. Toch 
hoopt de CSR dat het College zijn voordeel kan doen met de door de CSR in deze brief aangedragen adviezen. 
De CSR ziet de verduidelijkte en aangepaste begroting alsmede uw schriftelijke reactie met belangstelling 
tegemoet. 

~ 
Lucie Gooskens 
Voorzitter CSR 12113 


