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Vacature commissaris (lid) Raad van Toezicht 
 

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland, verder genoemd als RPC, 

functioneert binnen de context van het integraal veiligheidsbeleid van gemeenten. Vanwege de 

netwerkfunctie vindt de uitvoering plaats volgens de principes van programmatisch werken. 

Deze werkwijze gaat uit van resultaat zonder de weg er naar toe vast te leggen. Als het om 

bestuur en toezicht van het RPC gaat, zijn de Raad van Toezicht en het bestuur de twee 

organen die er toe doen. De samenwerking tussen de twee bestuursorganen is vastgelegd in 

een zogenaamde Governance Code dat onderscheid maakt in taken en verantwoordelijkheden.  

 

Raad van Toezicht bestuursmodel 

De Raad van Toezicht heeft een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur en 

daarnaast de zorg voor het draagvlak in het bestuurlijk netwerk van overheden. De Raad van 

Toezicht benoemt en ontslaat het bestuur en de externe accountant. De toezichthoudende 

functie ligt bij de Raad van Toezicht dat bestaat uit bestuurders uit het openbaar bestuurlijk 

netwerk in de politie eenheid Noord-Holland. De vergaderingen van de Raad heeft in principe op 

twee momenten plaats.  

 

 Vooraf  De plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden bij de  

start van het jaar ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.  

 

 Achteraf De Raad van Toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch  

en beoordeelt het jaarverslag.  

 

Governance Code 

Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een Governance Code opgesteld dat tevens 

het profiel van de individuele leden omvat. Herkent u zich in dat profiel en streeft u naar 

effectieve en efficiënte aanpak van de criminaliteit tegen het bedrijfsleven, u bent ervan 

overtuigd dat hiervoor publiek-private samenwerking van essentieel belang is voor het succes, 

dan wordt u van harte uitgenodigd te reageren. De Governance Code is voor u puntsgewijs 

samengevat op het volgende blad.   

 

Voor meer informatie neemt u contact op met Mr. M (Maaike) J. Patist-Verheij, secretaris van de 

Raad van Toezicht van het RPC  

 E-mail  mjpatist@haarlem.nl  

 Telefoon 023-5113814 

mailto:mjpatist@haarlem.nl
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De Governance Code  

De Code maakt duidelijk waar verantwoordelijkheden liggen.  

 

 Beide bestuursorganen vermijden elke vorm van belangenverstrengeling.  

 De voorzitter van het bestuur en de leden van de Raad van Toezicht zijn statutair 

gevestigd en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 

 

De Raad van Toezicht [Algemeen] 

 Zij legt haar taken, verantwoordelijkheden en werkwijze vast en handelt daarnaar. 

 Zij stelt rechtspositie en vergoeding vast en is hierover transparant. 

 Zij is verantwoordelijk voor de samenstelling van de Raad van Toezicht. 

 Zij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 

 Zij geeft tevoren aan welke inzet van de leden en die van het bestuur worden verwacht. 

 De voorzitter: 

o is het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur. 

o initieert de evaluatie van het functioneren van de bestuursorganen. 

o ziet er op toe op behoorlijk contact tussen de bestuursorganen. 

De Raad van Toezicht [specifiek] 

1. De Raad van Toezicht laat zich leiden door sociaal maatschappelijke én economische 

belangen van de samenleving, meer specifiek; de beheersing van criminaliteit. 

2. De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de organisatie en weegt de belangen af 

van degenen die bij de organisatie zijn betrokken. 

3. In een Reglement legt de Raad van Toezicht onder meer vast: de onderlinge 

taakverdeling, de werkwijze van de Raad van Toezicht, de omgang met het bestuur en het 

management.  

4. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren. De Raad van 

Toezicht bespreekt zijn functioneren tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van 

het bestuur.  

5. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar het functioneren van bestuur. 

Dit bereidt de Raad van Toezicht buiten aanwezigheid van het bestuur voor.  

6. De Raad van Toezicht houdt actief op stimulerende en kritische wijze toezicht. 

7. De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant na advies van het bestuur. 

8. De Raad van Toezicht adviseert het bestuur en doet dit op actieve wijze, zowel 

anticiperend als reflecterend op beslissingen van het bestuur. 

9. De Raad van Toezicht kent een vast aantal onderwerpen die in ieder geval tot het toezicht 

behoren, zoals: realisatie van doelstellingen, strategie, risicobeheer en financieel beleid. 

10. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, vergoedingen, schorsing en 

ontslag van het bestuur.  

11. De Raad van toezicht is juridisch verantwoordelijk voor de organisatie.  


