
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 31 maart 2005, nr. 2005-14710 tot
bekendmaking van het Reglement SEON 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 82, lid 4 juncto artikel
136 van de Provinciewet bekend dat zij in hun
vergadering van 29 maart 2005, onder nr. 2005-11259,
het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende dat het Sociaal Economisch Overleg-
orgaan (SEON) en het bijbehorende reglement in
overeenstemming dienen te worden gebracht met de
Provinciewet, zoals die luidt na inwerkingtreding van
de Wet wijziging dualisering provinciebestuur;

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

besluiten:

I het Sociaal Economisch Overlegorgaan (SEON),
ingesteld door provinciale staten op 
18 maart 1985 op te heffen;

II een nieuwe adviescommissie op hetzelfde terrein
in te stellen onder de naam SEON;

III vast te stellen het navolgende reglement:

Reglement SEON 2005

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder SEON: 
de adviescommissie ingesteld bij ons besluit van 
29 maart 2005, nr. 2005-11259.

Taak en samenstelling

Artikel 2
Het SEON heeft tot taak:
a ons te adviseren over de hoofdlijnen van de

sociaal-economische ontwikkeling in Noord-

Holland en de beleidsmaatregelen die daarvoor
van belang zijn; en

b het vervullen van een overlegfunctie op dit
terrein.

Artikel 3

lid 1
Het SEON bestaat uit de volgende leden:
a maximaal 4 vertegenwoordigers van de werk-

geversorganisaties in Noord-Holland (VNO-NCW
(Verbond van Nederlandse Ondernemingen +
Nederlands Christelijk werkgeversverbond),
MKB-NL (Midden en Klein Bedrijf-Nederland));

b maximaal 4 vertegenwoordigers van de werk-
nemersorganisaties in Noord-Holland (FNV
(Federatie Nederlandse Vakbeweging), CNV
(Christelijk Nationaal Vakverbond), MHP
(Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger
Personeel);

c een vertegenwoordiger van de Land- en
Tuinbouworganisatie-Noord;

d een vertegenwoordiger van de Samenwerkende
Kamers van Koophandel in Noord-Holland; en

e de gedeputeerde voor economische zaken. 

lid 2
De leden kunnen zich laten vertegenwoordigen door
plaatsvervangers, die daartoe zijn aangewezen door de
organisatie die zij vertegenwoordigen.

Voorzitter en secretariaat 

Artikel 4
De vergaderingen van het SEON worden voorgezeten
door de gedeputeerde voor economische zaken. 
De voorzitter onthoudt zich van stemming.

Artikel 5
Het secretariaat wordt gevoerd door een externe
organisatie die daartoe door ons wordt aangewezen.
Het secretariaat heeft ten opzichte van ons een
onafhankelijke positie en is verantwoording schuldig
aan het gehele SEON.
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Vergaderingen 

Artikel 6

lid 1
Het SEON vergadert ten minste vier keer per jaar en
voorts indien de voorzitter dit nodig oordeelt of twee of
meer leden hem schriftelijk daarom verzoeken. 

lid 2
De vergaderingen zijn niet openbaar.

lid 3
De agenda wordt opgesteld door een agendacommissie
die als volgt is samengesteld:
a één van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 3,

lid 1 onder a;
b één van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 3,

lid 1 onder b;
c één van de vertegenwoordigers bedoeld in artikel 3,

lid 1 onder d; en
d de secretaris van het SEON.

Artikel 7
Het SEON kan niet beraadslagen indien niet minstens
de helft van de leden of hun plaatsvervangers aanwezig
zijn.

Artikel 8
Indien twee of meer partijen, bedoeld in artikel 3, lid 1,
onder a tot en met d dit wensen nodigt de voorzitter
deskundigen uit om aan de beraadslagingen deel te
nemen. Deze deskundigen hebben geen stemrecht.

Advisering

Artikel 9
Het SEON brengt binnen 8 weken na ontvangst van een
verzoek om advies schriftelijk gemotiveerd advies uit.

Slotbepalingen

Artikel 10
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen
wij, gehoord het SEON.

Artikel 11
Het reglement met betrekking tot het sociaal-
economisch overlegorgaan Noord-Holland (SEON),
vastgesteld door provinciale staten op 18 maart 1985
wordt ingetrokken.

Artikel 12
Dit reglement treedt in werking op de dag na die van
publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 13
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement SEON
2005.

Haarlem, 29 maart 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 19 april 2005 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Mw. J. Nielen, hoofd bureau Kwaliteitszorg van
afdeling Juridische Zaken.
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