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Agenda 

Opening 

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (Bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda <na 10 min> 

6. Constitutieborrel (bijlage: vergaderstuk de Constitutieborrel) <5 min> Besluitvormend 
De CSR stelt de begroting van de constitutieborrel vast 

7. ISO <15 min> (bijlage: vergaderstuk de ISO) Besluitvormend 
De CSR besluit over het mandaat voor de afgevaardigde naar de algemene vergadering van het ISO 

8. Kaderbrief <15 min> (bijlage: vergaderstuk de kaderbrief) Besluitvormend 
De CSR stelt de adviesbrief kaderbrief vast 

9. De PV <15 min> (bijlage: vergaderstuk de PV & handleiding ‘hoe schrijf je een 
vergaderstuk’) Informerend 
De CSR bespreekt het werkproces in de raad gericht op de updates, vergaderstukken en de OV-cyclus 

10. Werkafspraken <10 min> (bijlage: agendastuk werkafspraken & conceptversie van de 
werkafspraken) Besluitvormend 
De CSR bespreekt de werkafspraken en stelt deze vast 

11. Regeling elektronisch toegangsbeheer <10 min> (bijlage: vergaderstuk regeling 
elektronisch toegangsbeheer) Besluitvormend 
De CSR bereidt zijn reactie voor op het instemmingsverzoek voor de OV 

12. Studieplekken <10 min> (bijlage: vergaderstuk studieplekken)  Oordeelvormend 
De dossierhouders bespreken hun insteek voor de OV 

13. AFS <20 min> (bijlage: vergaderstuk AFS)   Informerend 
De CSR bespreekt de GV na en krijgt een update over de komende twee maanden  

14. CSR in de media (5 min)  

15. Wvttk 

16. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 9 oktober 2013 Locatie CREA, 3.12 
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