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Het bestuursreglement van het algemeen bestuur van de Stichting Regionaal 
Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland voorziet in 
een agendacommissie.  
Het doel van de commissie is tweeledig: 

- Kennisneming van de besluitvorming van het dagelijks bestuur over de agenda van het 
algemeen bestuur.  

- Besluitvormend over alle maatregelen voor het goed verlopen van de vergaderingen van het 

algemeen bestuur en van de gecombineerde vergaderingen van algemeen en dagelijks 

bestuur, zodanig dat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur naar behoren kunnen 

functioneren.   
 
Dit reglement is ondergeschikt aan en maakt deel uit van het bestuursreglement. Het gaat over de 
rol en verantwoordelijkheid van de commissie, de samenstelling van de commissie en de wijze 
waarop de commissie taken uitoefent.  
 
In het jaarverslag van de stichting wordt deze commissie genoemd. In het jaarverslag staat de 
samenstelling van de commissie, het aantal vergaderingen en de belangrijkste onderwerpen, die aan 
bod zijn gekomen.  
 
Doelstelling agendacommissie 

Artikel 1  

 

1. Het doel van de agendacommissie is dat het algemeen bestuur de functie vervult volgens de 

wet en de statuten.   

 

Taken en bevoegdheden 

Artikel 2 

 

1. De commissie plant de dag, het uur en de locatie van de vergaderingen van het algemeen 

bestuur, al dan niet in samenhang met de vergaderingen van het dagelijks bestuur.  

2. De commissie bepaalt de agenda over de onderwerpen, die bij wet zijn geregeld alsook over 

de andere onderwerpen, voor zover die onderwerpen binnen de richtlijnen van het dagelijks 

bestuur passen.  

3. De commissie adviseert het dagelijks bestuur in brede zin over alle aangelegenheden, die de 

verhouding tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur aangaan. 

 

Samenstelling 

Artikel 3 

 

1. De voorzitter van de stichting is lid van de agendacommissie . 

2. De voorzitter van het dagelijks bestuur is lid van de agendacommissie 
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3. Het algemeen bestuur van de stichting benoemt het andere lid of de andere leden van de 

commissie uit haar midden  

 

Aftreden van commissieleden 

Artikel 4 

 

1. De commissieleden zijn benoemd voor de periode van het bestuurslidmaatschap of zoveel eerder 

als het algemeen bestuur het lid uit zijn commissielidmaatschap ontheft.  

2. Als datum van aftreden geldt de datum van ontheffing, of bij ontbreken daarvan de eerstvolgende 

vergadering van het algemeen bestuur, waarop de benoeming van commissieleden is geagendeerd.    

 

Vacatures 

Artikel 5  

 

1. De commissievoorzitter of de secretaris van de commissie stelt het algemeen bestuur van de 

stichting ten minste drie maanden vóór het tijdstip waarop in een vacature in de commissie 

moet worden voorzien, van de vacature op de hoogte.  

 

Taken en bevoegdheden commissieleden 

Artikel 6 Taakomschrijving van de voorzitter van het dagelijks bestuur 

 

1. De voorzitter van het dagelijks bestuur informeert de andere commissieleden over de 

agendapunten, die het dagelijks bestuur nodig vindt. 

2. De voorzitter van het algemeen bestuur bepaalt welke agendapunten, waartoe de wet of de 

statuten verplichten op de agenda van het algemeen bestuur en van de gecombineerde 

vergadering van algemeen bestuur en dagelijks bestuur komen.  

3. De voorzitter van het algemeen bestuur bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de 

vergaderingen van de commissie 

4. De commissieleden gezamenlijk bepalen de jaarplanning en wel zodanig dat alle onderwerpen 

en procedures, die de wet, de statuten of het beleid van de stichting verlangt, aan de orde 

komen.  

 

Werkwijze Commissie 

Artikel 7 

 

1. De commissie vergadert telkens voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur, 

zodanig dat tijdig de vergadering bijeen wordt geroepen..   

2. De commissie mag zich laten bijstaan door een derde.   

 

Overige bepalingen 

Artikel 10 

 

Dit huishoudelijk reglement kan door het algemeen bestuur worden aangevuld en gewijzigd, op 

voorstel van de commissie. 


