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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 17 september 2018
Onderwerp: Instelling Ribbius Peletier Penning

Bijlagen:
- Bijlage A: Reglement Ribbius Peletier Penning (met ontwerpbesluit 59A-2018);
- Bijlage B: voordracht kandidaat-leden voor de jury;
- Bijlage C: biografie van Mw. Mr. A.E. Ribbius Peletier.
1. Inleiding.
In het kader van de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht organiseert de werkgroep 100 jaar
vrouwenkiesrecht in opdracht van het presidium verschillende activiteiten in 2018 en 2019. Eén
van die activiteiten is het instellen van een penning voor Noord-Hollandse vrouwen die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de positie en rol van vrouwen in de politiek in Noord-Holland.
Het overkoepelende doel van alle activiteiten die de werkgroep organiseert, is ervoor te zorgen dat
er meer vrouwen actief worden in de Noord-Hollandse politiek. Met het uitreiken van de penning
wordt daar aandacht aan besteed.
In de vergadering van 11 juni 2018 stemde het presidium in met het jaarlijks uitreiken van een
penning voor een periode van vijf jaar.
Mevrouw Ribbius Peletier was lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 juni 1946 tot
1 juli 1958. Daarnaast was zij onder andere het eerste vrouwelijke lid van de Raad van State, van 1
juli 1958 tot 1 augustus 1966. De werkgroep heeft ervoor gekozen de penning naar haar te
vernoemen, omdat zij door haar politiek-maatschappelijke carrière een groot voorbeeld is voor
hedendaagse vrouwelijke politici. Zo heeft zij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de scholing van
arbeidersvrouwen en financierde zij in dat kader grotendeels zelf de stichting van het
vormingsinstituut “De Born”.
In bijgevoegd ontwerpreglement worden regels gesteld omtrent de taak, samenstelling en
werkwijze van de jury die bepaalt wie voor de penning in aanmerking komt. Verder zijn in het
ontwerpreglement regels opgenomen ter bescherming van de privacy van de kandidaten.
Het reglement is voorbereid door de werkgroep 100 jaar vrouwenkiesrecht en besproken in het
presidium van 17 september 2018.
2. De jury.
Bijgevoegde ontwerpbesluiten voorzien in de instelling van de Ribius Peletier Penning, het
vaststellen van het reglement “Reglement Ribbius Peletier Penning” en de benoeming van de leden
en de voorzitter van de jury die de kandidaten beoordeelt en bepaalt wie de penning ontvangt.
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De jury is onafhankelijk. Een jurylid is zodoende geen Statenlid of duo-commissielid en niet
werkzaam bij een fractie of de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland of gelieerd
aan een van de verbonden partijen.
Voor de samenstelling van de jury wordt voorgesteld om de kandidaten die worden genoemd in
bijlage B te benoemen tot lid van de jury. Een Staten- en commissieadviseur van de griffie is
secretaris van de jury. De secretaris neemt deel aan de vergaderingen, maar is geen lid van de jury
en heeft geen stemrecht. De vergaderingen van de jury vinden plaats in beslotenheid. Het
presidium ontvangt jaarlijks een vertrouwelijke rapportage van de jury, waarin zij aangeeft hoe zij
tot de selectie en keuze is gekomen. Het presidium zal op basis van de Provinciewet
geheimhouding betrachten ten opzichte van de rapportage tot de dag waarop de penning wordt
uitgereikt.
3. Financiering en communicatie.
Met de werkzaamheden van de jury zijn kosten gemoeid. Te denken valt aan vergader- en
reiskosten van de juryleden. De jury kan worden aangemerkt als een commissie in de zin van artikel
82 Provinciewet. De totaal geraamde kosten liggen ter bijraming op de lopende provinciale
begroting voor in de Zomernota in de Statenvergadering van 8 oktober 2018. Het betreft een
voorstel van het presidium van 11 juni 2018, dat de budgetten van uw Staten beheert.
4. Proces en procedure.
Na het vaststellen van het Reglement Ribbius Peletier Penning door uw Staten zal deze worden
gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Na publicatie van het reglement zal de jury met haar
werkzaamheden beginnen.
Naar verwachting wordt in de week van 8 maart 2019 de eerste penning door de jury uitgereikt
5. Voorstel.
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgaande ontwerpbesluiten.

Het Presidium,
J.W. Remkes, voorzitter
J.R. Loggen, griffier
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Ontwerpbesluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 oktober 2018 betreffende de
Ribbius Peletier Penning

Nr. 59-2018
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelezen de voordracht van het presidium van 17 september 2018;

besluiten:
1. Tot het instellen van de Ribbius Peletier Penning;
2. tot vaststelling van het Reglement Ribbius Peletier Penning overeenkomstig bijlage A;
3. De in bijlage B van deze voordracht genoemde kandidaten te benoemen tot lid dan wel
voorzitter van de jury.

Haarlem, 8 oktober 2018
Provinciale Staten voornoemd,
, voorzitter

, statengriffier
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Bijlage A: Reglement Ribbius Peletier Penning
Besluit van Provinciale Staten van 8 oktober 2018 tot vaststelling van het Reglement Ribbius
Peletier Penning
Nr. 59A-2018
Provinciale Staten van Noord-Holland;
Gelezen de voordracht van het presidium van 17 september 2018,
Overwegende dat het gewenst is om regels te stellen inzake de selectie van kandidaten en de
uitreiking van de penning,
Gelet op artikel 82 Provinciewet,
Besluiten vast te stellen:
Reglement Ribbius Peletier Penning
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

penning: de Ribbius Peletier Penning die jaarlijks door een jury wordt uitgereikt aan een NoordHollandse vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie en rol van vrouwen in de
politiek in de provincie Noord-Holland.

b.

jury: de jury die de ontvanger van de penning selecteert en de penning uitreikt.

Artikel 2 Penning
Er is een penning die jaarlijks door een jury wordt uitgereikt aan een Noord-Hollandse vrouw die zich
verdienstelijk heeft gemaakt om de positie en rol van vrouwen in de politiek in de provincie Noord-Holland te
verbeteren.
Artikel 3 Instelling jury
1.
2.
3.

4.
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Er is een jury waarvan de leden worden benoemd door Provinciale Staten op voordracht van het
presidium.
De jury bestaat uit vier leden, waaronder de voorzitter.
De ontvanger van de penning kan voor de duur van één jaar aansluitend op de uitreiking als extra lid
zitting nemen in de jury.

Bij de samenstelling van de jury wordt gelet op de diversiteit van de jury als geheel, waarbij er naar
wordt gestreefd dat de netwerken van de verschillende leden zoveel mogelijk complementair aan
elkaar zijn.

5.

De jury vergadert maximaal vier keer per jaar.

Artikel 4 Lidmaatschap jury
1.
2.
3.
4.

5.

Een lid is geen Statenlid of duo-commissielid en niet werkzaam bij een fractie of de ambtelijke
organisatie van de provincie Noord-Holland of gelieerd aan een van de voorgenoemde partijen.
Elk lid neemt op persoonlijke titel zitting in de jury.
Voor de leden geldt een benoemingstermijn van vijf jaar.
Het lidmaatschap van de jury eindigt:
a. op het moment dat de termijn van benoeming is verstreken;
b. door schriftelijk ontslag op eigen verzoek, of
c. door ontslag van rechtswege indien het lid niet langer voldoet aan de voorwaarde
genoemd in het eerste lid.
Het ontslag genoemd in het vierde lid, onderdeel b, geschiedt door middel van een brief aan het
presidium. Het presidium draagt in dat geval een nieuw lid voor ter benoeming door Provinciale
Staten voor de resterende duur van de benoemingstermijn van vijf jaar.

Artikel 5 Ondersteuning jury
De jury wordt bij haar werkzaamheden ambtelijk ondersteund door een Staten- en commissieadviseur van de
Statengriffie, die zal optreden als secretaris van de jury.
Artikel 6 Procedure selectie kandidaat
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eenieder kan in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de penning wordt uitgereikt tot twee
maanden voorafgaand aan de beoogde uitreikingsdatum een kandidaat voor de penning voordragen
aan de jury.
De voordracht wordt schriftelijk of per email ingediend bij de secretaris van de jury.
De voordracht wordt voorzien van een uitvoerige beschrijving van de verdiensten van de kandidaat
en van een curriculum vitae van de kandidaat.
De jury kent de penning toe op basis van de criteria als bedoeld in artikel 6 en stelt een juryrapport
op met een onderbouwing van haar keuze.
De beslissing inzake het toekennen van de penning geschiedt bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter.
De jury vergadert in beslotenheid.
De jury brengt uiterlijk op 5 februari van elk jaar het juryrapport onder geheimhouding ter kennis
van het presidium.
Over de beslissing van de jury wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 7 Criteria voor de toekenning van de penning
1.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de penning dient betrokkene:
a. zich verdienstelijk te hebben gemaakt voor de positie en rol van vrouwen in de politiek in de
provincie Noord-Holland;
b. van onbesproken gedrag te zijn.

2. De penning wordt niet toegekend in het geval dat waardering en erkentelijkheid voor de
verdiensten reeds in een vergelijkbare vorm tot uitdrukking zijn of worden gebracht.
Artikel 8 Uitreiking
1.
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De uitreiking van de penning geschiedt jaarlijks in de week van internationale vrouwendag.

2.
3.
4.

De jury reikt de penning uit.
De ontvanger van de penning verkrijgt naast de penning een oorkonde waarin de uitzonderlijke
verdiensten worden vermeld, alsmede de datum van uitreiking.
Het juryrapport wordt op de dag van uitreiking van de penning openbaar gemaakt.

Artikel 9 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin zij wordt geplaatst.

Haarlem, 8 oktober 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland,
, voorzitter

, statengriffier
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Bijlage B. Kandidaat-leden voor de jury
Leden:
•
•
•
•
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Mw. Mr. A. Broekers-Knol (voorzitter)
Mw. H. Benmiloud
Mw. dr. L.M. Mügge
Mw. Mr. E. Doets

