Lokaal Overleg RUG, vergadering 16 februari 2021
Hieronder vindt u een selectie van hetgeen besproken is. De volledige agenda van de LO vergaderingen
vindt u op http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/medezeggenschap/localconsultative-committee
Instellingsbegroting en detailstaten 2021
N.a.v. vragen van de bonden wordt gesproken over het aantal studenten dat in de begroting staat
terwijl bekend is dat de aanmeldingen stijgen, het aantal verlofuren dat wordt meegenomen naar 2021,
de Rijksbijdrage, de formatie OBP/WP bij faculteiten en de besteding van de reserve.
Aangepaste beleidsnotitie facultaire bestuurder RUG
De bonden merken op dat er niet iemand namens de medezeggenschap in de BAC is opgenomen.
Het College antwoordt dat dit per eenheid verschilt, soms maakt de studentassessor deel uit van de
BAC en soms ook iemand van de FR/DR. Maar het voorgenomen besluit wordt altijd voorgelegd aan
de FR/DR alvorens een faculteitsbestuurder definitief wordt benoemd.
Reactie op memo SOG Zero Tolerance
N.a.v. vragen van de bonden wordt gesproken over wat een bystander kan doen als die ziet dat er iets
gebeurt wat niet klopt qua integriteit, maar niet zelf is betrokken en wat de mogelijkheden zijn als je
ziet dat iemand zich houdt aan de letter van de regeling maar het op de inhoud niet klopt.
De bonden zouden graag met de Vertrouwenspersoon en de toekomstige Ombudsfunctionaris deze
casuïstiek nader bespreken.
Mail aan faculteitsbesturen / directies inzake Coronabanen
Mevrouw Stolp meldt dat de subsidie voor Coronabanen ingezet kan worden naast de Teaching
Assistant i.k.v. Actieplan Onderwijs. Voor de Coronabanen geldt wel een lagere inschaling (maximaal
tree 1 SA) en de subsidie kan ingezet worden tot 1 juni 2021. De inventarisatie loopt nog tot 19 februari.
Bekrachtigen instemming bonden met voorstel vergoeding bureaustoel
De bonden stemmen in met het voorstel vergoeding bureaustoel. N.a.v. vragen van de bonden geeft het
College aan dat conform de regels van de fiscus de werkgever een type stoel moet aanwijzen, maar dat
een andere stoel ook kan als die aan de specificaties voldoet. De prijs is ondertussen aangepast in de
regeling. De medewerker mag ook een duurdere stoel kopen, maar dan zijn de meerkosten voor de
medewerker.
Aanvulling regeling internetvergoeding
Het College geeft aan dat de belastingdienst akkoord is met een aanvulling tot 30 Euro. De bonden
merken op dat ze de inspanning waarderen en dat ze de verdere landelijke ontwikkelingen afwachten.
Overzicht besteding loonruimte 0,45% voor tijdelijk WP en besteding extra middelen
voor promotiestudenten
De bonden nemen de terugkoppeling voor kennisgeving aan en merken op dat de beschikbare
middelen wellicht onvoldoende zullen zijn nu Corona langer duurt. Het College geeft aan dat de
faculteiten zelf bovenop de 0,45% loonruimte eigen middelen ingezet hebben. Het College zal e.e.a. in
de gaten blijven houden, vooral ook omdat de crisis langer duurt.
Overzicht van de besteding werkdrukmiddelen
Het College geeft kort de achtergronden aan waardoor destijds de werkdrukmiddelen ter beschikking
zijn gesteld. Gezien de huidige ontwikkelingen met consequenties voor de werkdruk (zoals Corona,
onlineonderwijs, hoge aanmeldingscijfers, etc.) heeft het College het Bureau verzocht om op korte
termijn met een transitieplan te komen. Meer geld voor extra medewerkers leidt niet altijd tot
vermindering van werkdruk, dus er wordt ook gekeken naar andere oplossingen. De bonden geven aan
dat ze hierover graag meedenken. Het College het LO zo concreet mogelijke ideeën aan te leveren. Het
College geeft aan op dit punt zeker de steun van LO en UR nodig te hebben om e.e.a. voor elkaar te
krijgen in deze turbulente tijden.

Voorstel bonden volledig doorbelasten WW-kosten aan de eenheden
De bonden geven aan dat gezien de begrotingssystematiek zouden dan ook de personeelslasten daar
moeten liggen waar ze ontstaan. De bonden zouden graag willen weten welk deel van de WW-kosten
wordt veroorzaakt door promovendi. Als het klopt dat dit het overgrote deel is, zou het doorbelasten
van de kosten ook alleen bij promovendi kunnen worden toegepast. Daarnaast wijzen de bonden erop
dat de kwaliteit van de begeleiding van promovendi soms niet goed is, hetgeen schadelijk is voor het
welzijn van promovendi. Het College zal de heer Biemans en de dean GS, mevrouw Rudolf, vragen
hiernaar te kijken.
Analyse: Tijdelijke contracten WP 2020
Op verzoek van de bonden zal er een overzicht gemaakt worden, waarin de aantallen tijdelijk WP
worden afgezet tegen de totale populatie WP dat op die positie werkzaam is. Daarnaast zouden de
bonden ook graag de bezettingscijfers in het schema willen zien.
Rondvraag
N.a.v. een vraag van de bonden t.a.v. het werving- en selectiebeleid van de RUG en centraal beleid op
dit punt wordt afgesproken dat dit in het agendaoverleg LO aan de orde zal komen.

