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Betreft: Benoemen vervangend lid jury Ribbius Peletier Penning,
vaststellen profiel voorzitter, en stand van zaken extra lid

Memo

Bijlage: -. conceptbesluit benoemen jurylid

Inleiding
1. Benoemen vervangend lid jury Ribbius Peletier Penning
De bijgevoegde voordracht voorziet in de benoeming van 1 vervangend
lid van de jury. Er is in de afgelopen periode 1 jurylid vertrokken, en
deze dient te worden vervangen. Er is een geschikte kandidaat
gevonden die de jury in netwerk en achtergrond goed aanvult. De
voormalig voorzitter en initiator van de werkgroep 100 jaar
vrouwenkiesrecht is bereid gevonden deel te nemen aan de jury van de
Ribbius Peletier Penning. Mevrouw C. van Rooij, zij was in de vorige
periode Statenlid in de fractie van de PvdA, en is op dit moment onder
andere directeur van het Algemeen Opvangcentrum Purmerend.
2. Extra lid jury: Devika Partiman
De winnares van de vorige penning, Devika Partiman kan gebruik
maken van de mogelijkheid om 1 jaar zitting te nemen als extra lid van
de jury. Devika Partiman is gevraagd of zij interesse heeft om
gedurende 1 jaar zitting te nemen in de jury.
3. Voorzitterschap jury
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In het voorgaande jaar was mevrouw Broekers-Knol voorzitter van de
jury. Nu zij is aangesteld als Staatssecretaris, legt zij al haar
nevenfuncties neer en zodoende ook het voorzitterschap van de jury.
Daarom dient er een kort profiel van een nieuwe voorzitter door het
presidium te worden vastgesteld.

Profielschets voorzitter jury Ribbius Peletier Penning

Een nieuwe voorzitter van de jury dient te passen in het volgende
profiel. De kandidaat-voorzitter:
1. geniet landelijke bekendheid;
2. heeft zich bewezen op maatschappelijk vlak;
3. staat boven de partijen en is in staat knopen door te hakken met
behoud van draagvlak onder de leden van de jury.
Voorstel:






Het presidium wordt voorgesteld kennis te nemen van het gegeven
dat Devika Partiman kan toetreden voor de duur van 1 jaar tot de
jury van de Ribbius Peletier penning.
Het presidium wordt voorgesteld de bijgevoegde voordracht en het
ontwerpbesluit door te geleiden naar de Statenvergadering van 30
september aanstaande.
Het presidium wordt voorgesteld de profielschets voor de nieuwe
voorzitter vast te stellen.
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