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Betreft: Begroting commissie Democratisering en Decentralisering en begroting subcommissie 

Diversiteit 

 

 

 

Geacht College,  

 

Hierbij sturen we u een begroting met de bedragen die de commissie Democratisering en 

Decentralisering nodig denkt te hebben om haar werk de komende maanden naar behoren uit te 

voeren. Wij zijn in deze begroting uitgegaan van het werkplan, waarmee is ingestemd door de 

precommissie. We hebben op grond daarvan de inzet, de benodigde faciliteiten en de kosten 

ingeschat. Het werkplan voor de D&D commissie is als bijlage toegevoegd. Een voorlopige begroting 

voor de subcommissie diversiteit is eveneens bijgevoegd. 

 

In het overzicht van kosten voor de D&D commissie (exclusief ‘diversity’) maken wij onderscheid 

tussen de periode vanaf de instemming tot eind februari. Gezien de aard van de werkzaamheden en 

het experimentele karakter van de commissie, kunnen wij de investeringen over deze periode goed 

bepalen. Voor de periode daarna hebben wij een globaal overzicht gemaakt van de verwachte 

kosten tot en met het uitkomen van het eindrapport. In de loop van februari zullen wij u een nader 

voorstel sturen over deze resterende periode waarbij wij uitgaan van het huidige totaalbedrag.  

 

 

Ter toelichting op verschillende onderdelen het volgende:  

 

1 - De vergoedingen zijn gebaseerd op een commissie met acht leden en een secretaris. Voor de 

meeste leden geldt dat zij een vergoeding per maand krijgen toegekend omdat wij eerder begrepen 

dat het College een voorkeur heeft voor deze vorm. De vergoedingen zijn gebaseerd op basis van 

inkomsten elders en laatst verdiende salarissen. De bezoldiging van de commissieleden valt ruim 

binnen de marges van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies. Voor de heer Weggeman 

zijn wij uitgegaan van het maximumtarief dat de UvA hanteert voor de inhuur van personeel dat 

niet in dienst is. De heer Weggeman zal achteraf, per maand declareren op basis van het werkelijk 

aantal in die maand gewerkte uren, zonder daarbij het in deze begroting vastgelegde maximum te 

overschrijden. 

2 - De tijd die de leden voor de commissie zullen werken varieert op basis van gemaakte afspraken 

en de verwachte benodigde inzet en beschikbaarheid. Na accordering van de begroting kunnen 

individueel afspraken worden gemaakt over een efficiënt uitbetalingsregime met bijvoorbeeld een 

gemiddeld maandbedrag. 

3 - Op 23 november 2015 is de commissie officieel geïnstalleerd, daarom is deze datum als 

uitgangspunt genomen. Voor de volledigheid vermelden wij dat sommige commissieleden al sinds 

oktober enkele dagen per week bezig zijn met onder meer het opstellen van het werkplan en het 

verzamelen van gegevens.  

4 - Gezien het vele organisatorische werk is aanstelling van een secretaris gewenst voor 0,8 fte. Van 

de commissie Democratisering en Decentralisering wordt verwacht dat de leden een aanzienlijk deel 

van hun tijd besteden aan gesprekken met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de 

UvA. Het werk is in meerdere ronden georganiseerd en voorziet, zoals gewenst, in een ruime mate 

van overleg en discussie in en met faculteiten, diensten en categorieën personeel en studenten. Dat 

vraagt om intensieve secretariële, organisatorische en logistieke ondersteuning. 

5 - Voor werkplekken ten behoeve van secretariaat en overige ondersteuning is een PM-post 

opgenomen omdat nog niet bekend is waar de commissie zal worden gehuisvest en hoeveel dit kost. 

Wij hebben begrepen dat dit kan in lege kamerruimte in een van de gebouwen van de UvA, dus per 

saldo zijn de kosten nihil.  

 

 

 

 



6 - Voor zaalhuur en het organiseren van debatten geldt tevens dat wij dit binnen gebouwen van de 

UvA hopen te regelen om de kosten te minimaliseren. Ook hiervoor is een PM post opgenomen. 

7 - Gezien het belang van goede communicatie wordt een website gemaakt waarop niet alleen 

informatie over de commissie te vinden is, maar ook informatie die uitnodigt tot interactie en 

waarop belangstellenden in discussie kunnen gaan. 

8 - Voor het referendum hebben wij een bedrag van 30.000 euro gereserveerd. Dit is gebeurd op 

basis van de kosten van vergelijkbare raadplegingen met veel deelnemers die in het recente 

verleden aan de UvA zijn georganiseerd. Wij hebben ons hierover laten adviseren door een 

deskundige uit de staf van uw college. 

9 - Externe advieskosten zullen naar verwachting vooral juridisch en bestuurskundig/organisatorisch 

van aard zijn. Ook over de bestuurlijke gevolgen van ICT-ontwikkeling en de gevolgen voor bestuur, 

management, transparantie en participatie zal deskundig advies worden ingezameld.  

10 - Separaat is, zoals gezegd, een voorlopige begroting aangehecht voor de subcommissie 

diversiteit. De gepresenteerde schattingen zijn gebaseerd op overleg met de voorzitter van de 

subcommissie en de betreffende precommissie. Op grond daarvan concluderen we dat het mandaat 

met het hier voorgestelde bedrag naar verwachting uitvoerbaar zal zijn. Wij stellen u voor deze 

voorlopige begroting als richtinggevend kader vast te stellen. Een nader besluit zal mogelijk zijn 

zodra in januari aanstaande een uitgewerkt werkplan en daarop gebaseerde gespecificeerde 

begroting beschikbaar is.  

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Lisa Westerveld 

Voorzitter commissie Democratisering en Decentralisering 

 


