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1. Uitgangspunten 
1.1. De Raad van Toezicht van het Koning Willem I College (Raad van Toezicht) stelt  
 commissies in die de Raad van Toezicht ondersteunen bij het uitvoeren van de  
 verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht. 
1.2. De Raad van Toezicht kent in ieder geval een Agendacommissie, een  
 Auditcommissie, een commissie Huisvesting en een Remuneratiecommissie.  
1.3. De Raad van Toezicht stelt het reglement commissies Raad van Toezicht vast en 
  beoordeelt en actualiseert dit reglement periodiek.  
1.4. De commissies evalueren jaarlijks hun eigen functioneren. 
1.5. De commissies nemen nadrukkelijk geen bevoegdheden over van de  

Raad van Toezicht tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders wordt gesteld. Ten  
 behoeve van de Raad van Toezicht worden uitsluitend beslissingen voorbereid. De  
 Raad van Toezicht kan de commissies in voorkomende gevallen wel  
 beslissingsmandaat verlenen. 
 
2. Samenstelling 
2.1. De commissies bestaan uit minimaal 1 en maximaal 3 leden van de Raad van 
  Toezicht. De leden van een commissie, alsmede de voorzitter, worden door de  
 Raad van Toezicht benoemd. De voorzitter van een commissie is altijd afkomstig  
 van de Raad van Toezicht.  
2.2. De leden van het College van Bestuur van het Koning Willem I College (College  
 van Bestuur) worden uitgenodigd voor iedere vergadering. Een uitzondering is de  
 bijeenkomst van de Remuneratiecommissie indien de bezoldiging van het College  
 van Bestuur wordt besproken. 
2.3. Een lid dat terug treedt uit de Raad van Toezicht treedt tegelijkertijd terug als lid  
 van de commissie. 
 
3. Vergaderingen 
3.1. De Auditcommissie en de Agendacommissie komen voorafgaan aan elke  
 vergadering de Raad van Toezicht bijeen. Extra en/of bijzondere vergaderingen  
 van deze commissies worden gehouden zodra hieraan behoefte bestaat. De  
 Remuneratiecommissie en de commissie Huisvesting komen bijeen indien de  
 Raad van Toezicht en/of het College van Bestuur hierom verzoeken. 
3.2. De leden van de Raad van Toezicht en/of onafhankelijke deskundigen kunnen  
 worden uitgenodigd om vergaderingen van de commissies bij te wonen.  
 
4. Taken Remuneratiecommissie 
4.1. Het adviseren van de Raad van Toezicht over de honorering van de Raad van  
 Toezicht en het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het College van  
 Bestuur. 
4.2. Het adviseren van de Raad van Toezicht over de bezoldiging van de individuele  
 leden van het College van Bestuur waarbij het dan geldende belonings- 
 classificatiesysteem voor bestuurders in het mbo  in acht wordt genomen. 
 
5. Taak Agendacommissie 
5.1. De Agendacommissie heeft tot taak de vergaderingen van de Raad van Toezicht 
  voor te bereiden en een agenda op te stellen. 
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6. Taak commissie Huisvesting 
6.1. De bestuurscommissie Huisvesting heeft tot taak de Raad van Toezicht te  
 adviseren op het gebied van huisvesting in ruime zin. 
 
7. Taak Auditcommissie 
7.1. De Auditcommissie heeft tot taak de Raad van Toezicht te adviseren op het gebied  
 van financiën in ruime zin. 
 
8. Rapportage 
8.1. Van de vergaderingen van de commissies wordt desgevraagd of indien  
 noodzakelijk puntsgewijs een verslag gemaakt en dit verslag wordt toegelicht aan  
 de betreffende deelnemers aan die vergadering. 
8.2. De voorzitters van de commissies verstrekken nadere informatie aan de Raad van  
 Toezicht tijdens vergaderingen van de Raad van Toezicht omtrent de resultaten  
 van de diverse besprekingen deze commissies. 
 
Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 16 september 2014. 
 


