VERORDENING REGELENDE DE TAKEN, SAMENSTELLING EN
WERKWIJZE VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD NOORD-NEDERLAND

Algemene bepalingen
Artikel 1
Er is een Sociaal Economische Raad Noord-Nederland (SER Noord-Nederland) ten dienste van de
gezamenlijke provinciale besturen van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe, in casu het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
Artikel 2
De SER Noord-Nederland heeft tot taak:
1.

Het fungeren als overleg- en informatieplatform inzake de algemene lijnen van de uitvoering
van sociaal-economische beleidsmaatregelen op noordelijke schaal teneinde een optimaal
(noordelijk) regionaal sociaal-economisch beleid te bevorderen.

2.

Het - gevraagd of ongevraagd - uitbrengen van adviezen aan het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland of aan derden.
Artikel 3

De SER Noord-Nederland beraadslaagt over en adviseert omtrent alle onderwerpen die van invloed
zijn op de sociale en economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Een (overigens niet limitatief)
uitgangspunt is hierbij het beleidsprogramma van het bestuurlijk Samenwerkingsverband NoordNederland.
In de SER Noord-Nederland zal gestreefd worden naar de opstelling van een unaniem advies. Een
minderheids-/meerderheidsadvies is echter mogelijk.
Indien de beraadslagingen niet uitmonden in een unaniem advies, dan worden de ter vergadering
naar voren gebrachte opvattingen ter kennis gebracht van het Samenwerkingsverband NoordNederland en/of van derden.

Samenstelling SER Noord-Nederland
Artikel 4
1.

De SER Noord-Nederland is als volgt samengesteld:
Werkgeversleden
a.
twee namens VNO-NCW Noord
b.
twee namens MKB Noord Nederland
c.
één namens LTO-Noord
Werknemersleden
d.
drie namens de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) Noord
e.
één namens het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) Noord
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f.

één namens de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (Unie mhp)

Overige leden
g.
vijf leden die deskundig zijn op beleidsterreinen die belangrijk zijn voor de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van Noord-Nederland. Deze leden worden op voordracht
van het DB van het SNN benoemd. Deze leden nemen op persoonlijke titel deel.
2.

De leden hebben de mogelijkheid, afhankelijk van de agenda, om na overleg met de voorzitter, elk iemand mee te nemen naar de vergadering. Ook kunnen de werkgevers- en werknemersleden zich laten vervangen.

3.

Stemrecht is voorbehouden aan de werkgeversleden, de werknemersleden en hun plaatsvervangers. De andere leden zijn adviserende leden.

4.

De SER Noord-Nederland kan desgewenst op ad hoc basis derden in het overleg betrekken.
Artikel 5

De leden van de SER Noord-Nederland worden voor een termijn van 3 jaar benoemd door
het DB van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
De leden genoemd in artikel 4, sub 1 onder a t/m f worden benoemd op bindende voordracht van
de in artikel 4 lid 1 onder a t/m f genoemde organisaties.
De onder artikel 4 lid g genoemde leden worden op voordracht van het DB van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland benoemd.
Artikel 6
De leden van de SER Noord-Nederland houden op lid van de SER Noord-Nederland te zijn bij het
verlies van de hoedanigheid waarin zij benoemd zijn. Indien de situatie zich voordoet, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de ontstane vacature.

Voorzitterschap

Artikel 7
Het DB van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland benoemt de voorzitter op voordracht
van de SER Noord-Nederland. De voorzitter van de SER Noord-Nederland is geen lid. Hij wordt benoemd voor een termijn van 3 jaar. De SER Noord-Nederland wijst uit zijn midden een plaatsvervanger aan.

Het secretariaat
Artikel 8
1.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland stelt ten behoeve van een adequate uitoefening van het secretariaat de nodige middelen beschikbaar.

2.

Het DB van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland benoemt, gehoord de SER NoordNederland, een secretaris en andere medewerker(s) van het secretariaat.
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3.

De secretaris is over de uitoefening van zijn functie verantwoording verschuldigd aan de SER
Noord-Nederland.
Artikel 9

Het secretariaat draagt onder meer zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen van de
SER Noord-Nederland en de Agendacommissie van de SER Noord-Nederland (samenvatting en toelichting op onderwerpen, opstelling conceptadviezen), alsmede voor de uitvoering van de ter vergadering genomen besluiten.
Artikel 10
Door het secretariaat wordt van elke vergadering een kort verslag gemaakt, waarin onder meer
hetzij de unanieme advisering, hetzij de ter vergadering naar voren gebrachte opvattingen binnen
de SER Noord-Nederland worden vermeld.
De door het secretariaat van de SER Noord-Nederland opgestelde conceptverslagen en de adviezen
worden zo spoedig mogelijk verzonden naar het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en/of de
betrokken Colleges van Gedeputeerde Staten, de leden van de SER Noord-Nederland, alsmede naar
de leden van de relevante statencommissies en eventueel derden.

De Agendacommissie
Artikel 11
1.

De werkzaamheden van de SER Noord-Nederland worden voorbereid door een Agendacommissie, bestaande uit:
- de voorzitter
- één lid uit de kring genoemd in artikel 4, lid 1 sub a (lid VNO-NCW)
- één lid uit de kring genoemd in artikel 4, lid 1 sub d (lid FNV Noord)
- de secretaris

2.

Tot taak van de Agendacommissie behoort onder meer:
a. het voorbereiden van de vergadering(en)
b. het vaststellen van de agenda
c. het bepalen van onderwerpen, besluiten e.d. die vertrouwelijk moeten blijven, c.q. in
een besloten gedeelte van de vergadering moeten worden behandeld
d. het bepalen of en zo ja welke instanties/organisaties/personen op ad hoc basis voor
vergaderingen van c.q. met de SER Noord-Nederland zullen worden uitgenodigd.

3.

De leden van de Agendacommissie worden steeds voor een periode van 3 jaren benoemd.

4.

Indien de leden van de Agendacommissie een onderwerp geagendeerd wensen te zien, doen
zij hiervan mededeling aan de secretaris.

Vergaderingen
Artikel 12
1.

De SER Noord-Nederland vergadert ten minste vier maal per jaar en verder zo vaak als de
Agendacommissie dit nodig acht of indien tenminste vier leden van de SER Noord-Nederland
daarom schriftelijk hebben gevraagd.
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2.

Een maal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen het DB van het SNN en de SER NoordNederland.

3.

De SER Noord-Nederland mag slechts adviseren, indien minimaal 7 stemgerechtigde leden
aanwezig zijn.

4.

Het vergaderschema wordt eens per jaar in onderling overleg vastgesteld.

5.

De vergaderingen hebben een openbaar karakter, tenzij anders wordt besloten.

6.

De SER Noord-Nederland kan besluiten werkgroepen in te stellen. Hij stelt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland schriftelijk op de hoogte van een dergelijk besluit met vermelding van de opgedragen taak en samenstelling. De werkgroepen benoemen uit hun midden
een voorzitter en een vice-voorzitter.

Slotbepaling
Artikel 13
Bij twijfel omtrent de uitleg van deze regeling, zomede in gevallen waarin zij niet voorziet, beslist
het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, gehoord hebbende de SER Noord-Nederland.
Heroverweging van de taak en samenstelling van de SER Noord-Nederland kan plaatsvinden, indien
daartoe aanleiding bestaat.
Artikel 14
Deze verordening is in werking getreden op 27 augustus 1992 en herzien bij besluit van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland d.d. 27 juni 1995, bij besluit van
17 april 2001 en bij besluit van 13 maart 2007.

