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Agenda 
Opening 
1. Post 
2. Vaststellen notulen 
3. Mededelingen 
4. Update commissies 
5. Vaststellen agenda 
6. Update penningmeester 
7. Evaluatieweekend 
8. Denktank 
9. Kiesreglement 
10. AFS  
11. CSR in de media 
12. Wvttk 
13. Rondvraag en sluiting 

Opening 
Sam opent de vergadering om 11.02 1 

1. Post 
 Irma behandelt de postlijst en geeft verdere uitleg over de migratie naar Windows 7. 2 

2. Vaststellen notulen 
De notulen worden zonder inhoudelijke wijzigingen vastgesteld. 3 

3. Mededelingen 

DB  Het DB heeft ook twee weken kerstreces gehad. Maandag zijn we met een frisse start 4 
weer begonnen aan het nieuwe jaar. In de eerste DB vergadering hebben we kort AFS 5 
besproken en dit komt in het vergaderstuk AFS.  Verder hebben we dinsdagochtend een IAO 6 
met de rector en Miek gehad. Dit IAO was gericht op het artikel24-overleg. Deze heeft een 7 
andere insteek dan een gewoon OV: het lijkt meer op een algemene beschouwing en de 8 
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onderwerpen op het OV zijn ook in deze lijn neergezet. Eerst zullen Sam en de rector een korte 9 
speech geven. De insteek van de rector zal zijn om een terugblik te geven op de eerste maanden 10 
van ons raadsjaar. Daarna staat het instellingsplan en de corporate story. Sam geeft uitleg aan 11 
de story dat terug zal komen op het artikel24-overleg, gepresenteerd door Yasha. Izi legt uit dat 12 
de story, de visie van de UvA, een commerciëler tintje heeft. Gaby vraagt of de raad commentaar 13 
mag geven op de story. Sam verwacht van wel. Tot slot komt er vanuit O&F nog de mogelijkheid 14 
om het te hebben over PPLE en de verhuizing REC. Tot slot hebben we dinsdagavond een DB 15 
evaluatie gehouden. 16 

 17 

Afgevaardigden 18 

 19 
AMC    20 

 21 
FGw   22 
 23 
FdR   Nieuw jaar, nieuwe kansen. Volgende week houden we een nieuwjaarsenquête in 24 
plaats van de gebruikelijke sinterklaasenquête. Daarnaast proberen we ons te oriënteren op de 25 
digitalisering van tentamens. PPLE wordt voor ons de komende tijd een belangrijk dossier.  26 
Tot slot is de interne sfeer niet geheel optimaal, voor de vakantie is er het een en ander 27 
voorgevallen. Ik ga die problemen uitzoeken en proberen op te lossen en kijken of een mooi 28 
gezamenlijk evaluatiemoment van te maken is. Waarschijnlijk gaat Gaby mij daar als 29 
onafhankelijk extern persoon bij helpen. 30 
 31 
FEB  This week we are working on the first draft of adjustments for the OER. 32 

 33 
FNWI    AFS gaat niet door. Na twee weken genieten van deze mijlpaal, hebben we deze week 34 
alweer een vliegende start gemaakt. Maandagmorgen was het faculteitscolloquium waar Karen, 35 
onze gloednieuwe decaan, een praatje hield over de faculteit en AFS waarin ze onder andere zei 36 
dat er nog niet genoeg ‘consensus’ is bereikt (doelend op het niet instemmen). De eerste weken 37 
van het nieuwe jaar staan in het teken van ‘hoe nu verder’. Tijdens het agendaoverleg is dit 38 
besproken met het directieteam, maar omdat er nog geen collegebesluit is genomen, is hier nog 39 
niet veel uitgekomen. Er worden ook extra overleggen met studieverenigingen ingepland. Ook 40 
zijn we bezig met vervolgstappen rondom de benoeming van de decaan die nu dus ook officieel 41 
decaan FEW en FALW is. Verder hebben we een adviesaanvraag binnen betreffende de 42 
invoering van een BSA van 42 punten voor de opleidingen Informatica, Informatiekunde en 43 
Kunstmatige Intelligentie en een BSA van 48 punten voor Bèta-gamma en Future Planet Studies. 44 
De OER-onderhandelingen zijn inmiddels ook in volle gang. Verder gaan we de komende tijd 45 
aan de slag met de drukte op Science Park en het tekort aan studieplekken. We hebben de 46 
resultaten van de Sinterklaasenquête bekeken en naar aanleiding daarvan gaan we de kwaliteit 47 
van studieadvies (door studieadviseurs) weer hoog op de agenda zetten. Ten slotte versturen 48 
we deze week waarschijnlijk ons advies over de facultaire honoursregeling. 49 

FMG  In verband met het reces heeft de afgevaardigde geen update. 50 

ISO  51 
 52 

Algemeen Cathelijne vertelt dat Jaco volgende week weer aanwezig is op de pv. Ze vraagt 53 
de raadsleden nogmaals zich aan te melden voor het gesprek op de VU.  54 
 55 
11.14 Anne Louise komt de vergadering binnen. 56 

4. Update commissies 
O&F We moeten allemaal weer een beetje opgang komen na de vakantie. Toch hadden we 57 
een volle CV agenda met onder andere het kiesreglement, instellingscollegegeld, en postdiploma 58 
studeren. Deze onderwerpen worden vandaag of volgende week in de PV besproken. Binnen 59 
GALOP wordt nagedacht over vakaanmelding. Het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' 60 
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systeem dat veel faculteiten hanteren zorgt voor een grote belasting op SIS omdat het er voor 61 
zorgt dat tijdens de opening van de inschrijfperiode grote aantallen studenten tegelijk in het 62 
systeem willen. De CSR 12-13 heeft geadviseerd om 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' los 63 
te laten. In plaats daarvan hebben zij voorgesteld om te loten als er te veel aanmeldingen zijn 64 
voor een vak. Binnen O&F zijn de meningen verdeeld over of het advies van CSR 12-13 een goed 65 
idee is. Dit onderwerp zal zeker terug komen. Jessica laat weten dat dit onderwerp ook op de 66 
UCO is besproken. De rector heeft toen laten weten ook voor loting te zijn.  67 
 68 
O&O  MOOCs en digitaal toetsen worden als nieuwe dossiers geopend. 69 
 70 
V&C  De commissievergadering van 20 december is in verband met de Gezamenlijke 71 
Vergadering over AFS komen te vervallen. Daarna is er in de vakantie verder niet heel veel 72 
gebeurd binnen V&C. Er zijn wel nog een aantal voorbereidingen getroffen voor de uitreiking 73 
van de docent van het jaar prijs op de Diès Natalis, van aankomende woensdag. Verder is er 74 
vanuit de FSR FGw de vraag gekomen om een gezamenlijke Nieuwjaarsborrel te organiseren. 75 
Hierbij ligt het streven om daar deze week een start mee te maken i.s.m. andere geïnteresseerde 76 
FSR'en. Daarnaast staat deze week vooral in het kader van dingen op een rijtje zetten, de 77 
lopende dossiers doornemen en de koers voor de rest van het jaar bepalen. Voor de invulling 78 
van het mediaschema van deze week kan de commissie ieders hulp goed gebruiken. 79 

5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  80 

6. Update penningmeester 
Jessica is tevreden over de financiën. Er is niet over het budget heen gegaan en zij verwacht dat 81 
Renee Bakkerus ook tevreden zal zijn.  82 

7. Evaluatieweekend 
Cathelijne vertelt dat zij een evaluatieweekend wil plannen op de helft van het raadsjaar. Deze 83 
valt in het weekend van 31-2 jan/feb. Om een locatie te boeken is budget nodig. Er wordt 84 
gevraagd of iemand een goedkope locatie kent: dat is niet direct het geval. Tariq raadt Roompot 85 
aan. Hier zijn voor weinig geld grote huisjes te vinden. Vera raadt groupon aan en anders is er 86 
een mogelijkheid om bij haar ouders te logeren. Het nadeel is dat dit enkel tot zondag 12.00u 87 
kan. Sam heeft ook een aantal locaties. Kyah verwacht dat veel locaties al vol zitten. Cathelijne 88 
heeft al een aantal dingen gevonden voor 400euro. Eerst wil zij nu een bedrag afspreken. Bij 89 
Vera logeren, zou de begroting een stuk omlaag brengen.  90 
 Er wordt gevraagd voor welke begroting de raad kiest. Vorig jaar is er enkel geld 91 
uitgegeven aan boodschappen en hebben raadsleden een eigen bijdrage betaald. Cathelijne stelt 92 
dat indien de raad een nacht weg gaat ze binnen de begroting van vorig jaar kan blijven. Gaat de 93 
raad twee nachten, dan wordt het duurder en kan er voor een hoger CSR budget gekozen 94 
worden of een eigen bijdrage. Eerst wordt gevraagd of de leden een of twee nachten willen. Dit 95 
worden er twee. Daarna wordt gevraagd welk budget er schappelijk gevonden wordt: 850euro 96 
stelt Cathelijne en zij vraagt hoe dit onder de leden en de raad te verdelen. De penningmeester 97 
heeft maximaal 500euro geadviseerd. Dat komt neer op een eigen bijdrage van net boven de 98 
20euro. Indien de raad bij Vera verblijft, komt het bedrag ook lager te liggen. Izi is ervoor om 99 
een eigen bijdrage te vragen, omdat raadsleden die thuis blijven ook geld aan zichzelf kwijt zijn. 100 
Gaby is het daar niet helemaal mee eens. Tariq stelt voor nu uit te gaan van 800 en als het 101 
bedrag lager uitvalt er dan wordt gediscussieerd over aanpassing van de eigen bijdrage.  102 
 103 
140108-01 De CSR besluit na stemming om maximaal 500 euro uit te geven uit het  104 

CSR-budget aan het evaluatieweekend.           105 

8. Denktank 
Tariq vertelt dat de CSR, ASVA en AKvV een keer met verschillende studieverenigingen willen 106 
zitten om over het profileringsfonds te spreken. Dit in de vorm van een simulatie en een 107 
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denktank. Daarna zal er en Nieuwjaarborrel zijn. De locatie is de SSRA sociëteit. Om hier het een 108 
en ander neer te kunnen zetten is een bijdrage nodig van alle drie de partijen. De CSR is 109 
gevraagd om hier aan mee te doen voor 100 of 150 euro. Jessica laat weten dat het geld uit het 110 
PR-budget kan komen. Na stemming nodigt Tariq de raadsleden uit voor de borrel op 15 januari 111 
19.00u. De denktank is vanaf 17.00u.  112 
 113 
140108-02 De CSR besluit na stemming om een bedrag van 150 euro beschikbaar te  114 

stellen voor het organiseren van een profileringsfondsdenktank en een 115 
aansluitende borrel.  116 

9. Kiesreglement 
Tariq neemt opnieuw het woord. Voor de verkiezingen staan er regels vast. Het kiesreglement 117 
is vrij achterhaald. Volgens de regels moeten veel dingen op papier, terwijl de verkiezingen nu 118 
grotendeels digitaal gebeuren. Na een brief van de CSR uit 2011, heeft O&F nu een 119 
conceptreglement aangeboden gekregen. De bedoeling is dat de raad het nu al eens wordt met 120 
de UvA zodat er direct kan worden ingestemd bij het aanbieden van het verzoek door het 121 
College. Echter er staat tijdsdruk op de onderhandelingen. Tariq en Jesse zijn over het algemeen 122 
positief over de wijzigingen, over een aantal punten hebben zij vragen en als laatste zijn er een 123 
aantal discussiepunten genoemd, waar zij de raad graag over raadplegen.  124 
 Art.5: coöptatiesysteem: Dit is de manier van samenstelling van het centraal 125 
stembureau. Nu doen zij zelf een voordracht van personen. Mogelijk kan de CSR gehoord 126 
worden voor aanstelling van het student-lid. Bart vraagt of het zo blijft dat het College tekent 127 
voor elk lid. Dat is het geval. De raad is het eens met Tariqs redenering. 128 
 Art.7: vergoeding. Deze is afgeschaft en wilde de raad uit 2011 weer invoeren voor het 129 
student-lid. Er is nu toegevoegd dat dit lid geld krijgt, het bedrag staat echter niet in het 130 
reglement. Commissie O&F ziet geen probleem in het niet opnemen van een bedrag. Kyah 131 
vraagt of het bedrag niet elders opgenomen kan worden. Tariq stelt voor om het reglement zo 132 
te laten en mondelinge afspraken te maken over het bedrag.  133 
 Art.31: minder kandidaten dan zetels. Momenteel vinden er dan geen verkiezingen 134 
plaats en krijgen de kandidaten direct een zetel toegewezen. De CSR heeft echter gepleit voor 135 
verkiezingen, ook als er meer stoelen dan kandidaten zijn. Dit is nu aangepast, omdat het goed 136 
is voor de zichtbaarheid en legitimiteit van de studentenraad. Jessica ziet niet hoe dit de raad 137 
meer legitimiteit geeft. Tariq geeft uitleg door het partijensysteem erbij te betrekken. Echter 138 
komt dit vrijwel niet voor. Sam merkt op dat de verkiezingen wel geld kosten.           139 
 Art.50: niet verkozen kandidaten. De lijst van niet verkozen kandidaten is van belang 140 
voor vacatures indien er uitval is binnen een raad. Het advies van de raad is om de lijstvolgorde 141 
zoals deze is ingediend aan te houden en de clausule (helft kiesdeler van de partij) weg te laten. 142 
Tariq sluit zich hierbij aan, omdat dit het maken van de lijst makkelijker maakt. Kyah vraagt 143 
waarom er dan gekozen wordt om onderscheid te maken tussen de verkozen en ongekozen 144 
kandidaten. Tariq stelt hier tegenover dat voor hem de vraag was of je dit moet doortrekken. 145 
Vera is het niet eens met het voorstel en is voor meeweging van stemmen boven lijstvolgorde. 146 
Cathelijne nuanceert  dat de personen die veel stemmen krijgen de lijstduwers zijn en 147 
waarschijnlijk niet zelf campagne hebben gevoerd voor hun stemmen. De raad besluit om vast 148 
te houden aan het oude reglement.  149 
 Art.52: aantekening bezwaar CSB. In het reglement staat dat bezwaar moet worden 150 
aangetekend bij het College. De CSR 2011 heeft geadviseerd om een onafhankelijke commissie 151 
hier voor in te stellen. Het CSB heeft hier het eigen bureau van gemaakt, omdat zij al 152 
onafhankelijk zijn. Tariq vindt dit goed voor de bezwaarprocedure, maar vraagt zich af waar de 153 
beroepsprocedure dan aangetekend moet worden. Dit zal hij nog navragen bij juridische zaken. 154 
Soroosh verduidelijk dat bezwaar inderdaad bij hetzelfde orgaan kan, maar beroep bij en hoger 155 
orgaan moet geschieden.   156 
 Art.16: de kandidatenlijst. Hier kan de raad over adviseren of het volgende week laten 157 
terugkomen. Momenteel moeten kandidatenlijsten ondertekend worden door 5 personen uit 158 
elk kiesdistrict. Dit is voor partijen veel werk. De raad vindt dit een zinloze actie en stelt voor 159 
om deze eis weg te laten. Echter staat dit in het kiesreglement, maar ook elders, wat betekent 160 
dat dit ook elders gewijzigd moet worden. De raad vindt het punt onnodig.  161 
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 Art.43: verdeling restzetels. De verdeling tussen partijen komt altijd neer op 162 
decimalen, waardoor er altijd een zetel overblijft. Bij de CSR zijn dat er twee: de zetel van de 163 
ACTA en de overgebleven zetel. De CSR heeft geadviseerd te kijken naar de reststemmen voor 164 
de verdeling. Bij twee zetels komt een partij dan op een negatief getal na het krijgen van de 165 
eerste zetel, waardoor de tweede partij de tweede zetel krijgt. Nu wordt het parlementaire 166 
systeem aangehouden. In de praktijk verandert er niets voor FSRen en twee partijen. Voor de 167 
CSR verandert er wel wat: beide partijen krijgen een zetel, terwijl dit jaar één partij beide zetels 168 
kreeg. Sam is voor het parlementaire systeem, omdat de reststemmen leiden tot een toneelstuk, 169 
terwijl het zou moeten gaan om legitimiteit per zetel. Tariq heeft na enige twijfel gekozen voor 170 
het oude systeem, omdat er bij de raad eigenlijk van 8 zetels uitgegaan moet worden. Gaby sluit 171 
zich hierbij aan, zij is ervoor om niet verkozen kandidaten niet anders te behandelen dan wel 172 
gekozenen en wil dit ook voor de zetels laten gelden. Izi vertelt dat het in de praktijk er eigenlijk 173 
altijd op neer komt dat de zetels tussen de twee partijen verdeeld worden. Soroosh stelt dat het 174 
voorstel van 2011 voor diversiteit zorgt. Tariq weet dat de uitslag van dit jaar een uitzondering 175 
was qua stemming voor de restzetel. Voordat de raad gaat stemmen zal Tariq eerst het overleg 176 
in gaan. Als het instemmingsverzoek er is, kan er wel of geen advies worden gestuurd. 177 
 Kyah stelt voor om ook aan te kaarten dat er op de FNWI problemen waren met 178 
studenten die op zowel de VU als UvA ingeschreven stonden. Tariq neemt dit mee. De raad 179 
stemt over het grootste gemiddelde (parlementair) en heeft 10 stemmen voor, 3 tegen en 1 180 
onthouding. Tariq brengt dit in bij juridische zaken. 181 
 182 
Bart verlaat de vergadering tijdelijk om zijn pak op te halen.           183 
13.00 Vera verlaat de vergadering.  184 

10. AFS  
De GV heeft AFS afgewezen. Deze boodschap is harder aangekomen dan de bedoeling is 185 
geweest. Nu, na het reces, staan er een aantal dingen te doen: zo moet er een onderbouwing 186 
geschreven worden voor het besluit en moet er met verschillende partijen gesproken worden. 187 
Tariq vraagt naar de email van Louise Gunning aan Sam. Sam legt uit dat hij en Radboud een 188 
aantal dagen na het besluit een mail van de Collegevoorzitter kreeg met de vraag om de schade 189 
te beperken. Gaby vraagt naar het concept van de COR. Dit is voornamelijk een opzet vanuit de 190 
persoon van Radboud. Gaby vraagt of de raad het ermee eens is dat er enkel over de brief 191 
gestemd kan worden en dat raadsleden geen amendementen kunnen indienen. Tariq is van 192 
mening dat de strekking van de brief helder moet zijn. Bart wil vooral dat de brief binnen 193 
acceptabele tijd verstuurd wordt. Kyah vraagt naar de openheid naar de CSR-leden toe. Sam wil 194 
openheid geven, zodat de leden geen amendementen hoeven in te dienen, maar direct 195 
commentaar kunnen geven. Cathelijne vult aan dat de deadline voor de brief uiterlijk 1 februari 196 
is.  197 
 Sam vraagt of er ideeën zijn om tot een goed gesprek te komen met de 198 
Collegevoorzitter. Kyah stelt voor om de OV-notulen aan mevrouw Gunning te sturen en 199 
stukken van de FSR. Sam vraagt of het een idee is om het DB met mevrouw Gunning te laten 200 
praten. Tariq geeft aan dat hij het idee heeft dat hij nooit informeel met het College heeft 201 
kunnen praten. Hij zou daarom graag een keer met het College gaan zitten. Vera vindt een 202 
setting van 14 personen tegenover 1 een formeel karakter hebben. Tariq verwijst naar de 203 
kennismaking met de rector en vond dit niet formeel. Gaby vraagt zich af of het nu nodig is om 204 
een informeel gesprek met de Collegevoorzitter aan te gaan. Zij wil graag weten wat de GV wel 205 
wil en hier zijn de meningen zeer over verdeeld binnen de GV. Ook is zij van mening dat de 206 
reactie van de GV het probleem van de raad wordt gemaakt en dat dit niet zo hoort te zijn. 207 
Jessica zou de informele setting aanpakken om de zorgen van de raad nogmaals duidelijk te 208 
krijgen. Sam wil vooral het proces bespreken. Bart sluit zich hierbij aan. Tariq vindt de 209 
voorstellen neigen naar een evaluatie en stelt een gespreksleider voor. Gaby wil eerst met de GV 210 
praten, dan met het College. Izi is het niet geheel eens met het beeld dat de raad van mevrouw 211 
Gunning heeft. Hij denkt dat het onbegrip bij mevrouw Gunning steunt op een verschil in begrip 212 
van de zaak en het besluit. In dat opzicht zou Gaby graag bij een gesprek met mevrouw Gunning 213 
zijn. 8 raadsleden zouden bij de bijeenkomst met mevrouw Gunning willen zijn. Volgende week 214 
wordt besproken wie er mee zullen gaan.   215 
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 Er wordt gevraagd of de raad het eens is met een conceptopinie geschreven door Sam 216 
en Emma. Het idee is dat er een inhoudelijk stuk worden geschreven met kernargumenten voor 217 
in de Folia. Gaby vindt het niet nodig om een stuk te schrijven om de opinie over de 218 
medezeggenschap bij te stellen. Tariq weet uit gesprekken met medewerkers dat zij graag de 219 
beleving van de studentenmedezeggenschap horen.  220 
 Sam vraagt wat de algemene indruk is van de GV van afgelopen 20 december. 221 
Verschillende meningen passeren de revue. Daarna wordt er gesproken over hoe de raad 222 
verder wil. Op het punt Karen Maex wacht Sam nog op een reactie van de advocaat. Ook zal er 223 
verder gesproken worden met de FSR FNWI.                          224 
 225 
140108-01 Sam maakt een afspraak met mevrouw Gunning voor een informeel  226 

gesprek met de CSR over het AFS besluit.  227 
140108-02 Karen Maex en FSR FNWI worden geagendeerd op de pv van 140115. 228 

11. CSR in de media 
Kyah vraagt of de raad wil nadenken over een beter stuk in plaats van haar stuk van 21 229 
december. In de Folia staat een stuk over de AFS acties.     230 

12. Wvttk 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 231 

13. Rondvraag en sluiting   
Cathelijne geeft aan dat de commissies zelf naar de vergadertijden zullen kijken. De tijd van de 232 
pv blijft gelijk. Tariq vertelt dat hij bij harmonisatie vakaanmeldingen was en het lijkt erop dat 233 
de eerstvolgende aanmeldperiode er goed uit gaat zien. De DvhJ wordt vandaag afgerond, 234 
waarna de verkiezingen in beeld komen.   235 
 236 
Sam sluit de vergadering om 13.50 237 

Besluiten 
140108-01 De CSR besluit na stemming om maximaal 500 euro uit te geven uit het CSR-budget aan het  238 

evaluatieweekend. 239 
140108-02 De CSR besluit na stemming om een bedrag van 150 euro beschikbaar te stellen voor het  240 

organiseren van een profileringsfondsdenktank en een aansluitende borrel.  241 

Actielijst 
131218-01 Raadsleden die mee willen naar het gesprek met de USR VU melden zich aan bij Cathelijne. 242 
131218-05 Farah stuurt de presentatie huisvesting binnenstad aan de raadsleden.  243 
140108-01 Sam maakt een afspraak met mevrouw Gunning voor een informeel  244 

gesprek met de CSR over het AFS besluit.  245 
140108-02 Karen Maex en FSR FNWI worden geagendeerd op de pv van 140115. 246 
 247 

Promemori 
120905-02 Raadsleden leveren input voor de wc-krant aan Vera, voor de website aan Kyah en voor twitter 248 

aan Sam. 249 
121024-02 De raad leest het pandreglement van CREA door en doet zijn uiterste best om zich aan de 250 

regels te houden. 251 
121205-02 De CSR besluit unaniem om het HR aan te nemen en zich hieraan te houden. 252 
130306-01 De CSR besluit unaniem om zich in te zetten om goede vergaderstukken te schrijven waarin 253 

alle relevante informatie op een gestructureerde manier wordt weergegeven. 254 
130417-02 De raadsleden houden het uitnodigingenoverzicht voor CoBo’s bij op de google-drive. 255 
130508-01 De CSR besluit unaniem om meer aandacht te besteden aan het verspreiden van informatie 256 

via sociale media en specifiek facebook, waaronder begrepen in ieder geval de adviezen. 257 
Informatie wordt voor derden begrijpelijk geschreven. Op de nieuwe website wordt het 258 
gemakkelijker gemaakt informatie apart te weblinken. 259 

Pagina 6 ~ 7 



 Centrale Studentenraad 
studentenraad.nl/csr  ~  csr@studentenraad.nl 

 

130828-01 Raadsleden sturen agendaonderwerpen voor de pv door aan hun commissievoorzitter 260 
voordat de DB-vergadering plaatsvindt. 261 

130828-02 De raadsleden gebruiken bij binnenkomst en weggaan bij CREA het aan- en afwezigenbord. 262 
130904-03 Raadsleden geven afwezigheidsberichten voor raadsvergaderingen door aan Cathelijne. 263 

Voor commissievergaderingen geven zij hun afwezigheid door aan de commissievoorzitter. 264 
130918-08 Raadsleden sturen nazendingen altijd met toestemming van Sam, als reply all terug op pv-265 

mail van Irma. 266 
131009-04 De CSR besluit unaniem om de werkafspraken ’13-’14 aan te nemen en zich hieraan te  267 

houden.  268 
131127-01 Raadsleden houden het mediaschema van Jessica in de gaten. 269 
 270 
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