
       Gewestelijke vergadering 19 maart 2016 

Voordracht kandidaten gewestelijk bestuur 2016-2020 

De commissie kandidaatstelling gewestelijk bestuur, bestaande uit Corrie Noom (voorzitter), Xander 

den Uyl, Marjan Leijen en Tim Colijn, heeft met 17 kandidaten gesproken over hun motivatie, 

ervaring, visie op het gewestelijk bestuur, de relatie met de fractie, taak in het gewestelijk bestuur en 

beschikbare tijd. Totaal hadden 22 kandidaten schriftelijk laten weten belangstelling te hebben voor 

het gewestbestuur.  Acht kandidaten hebben zich tijdens de procedure afgemeld, zijn niet op gesprek 

gekomen of hebben zich teruggetrokken als kandidaat of opvolger. Arina Angerman heeft 

secretariële ondersteuning verleend aan de commissie. 

Alle kandidaten met wie de commissie een gesprek heeft gevoerd zijn geïnformeerd over de keuze 

van de commissie en vervolgens over het besluit van het gewestbestuur de voordracht over te 

nemen en ter instemming voor te leggen aan de gewestelijke vergadering op 19 maart 2016. Alle 

voorgedragen kandidaten stemmen in met de voordracht voor het gewestelijk bestuur of met de 

plaats als opvolger.  

De commissie adviseert het gewestelijk bestuur om met elk van de voorgedragen kandidaten een 

eigen taak (concrete opdracht) af te spreken. Ook de kandidaten op de opvolgerslijst willen graag 

klussen doen zoals bemiddeling, inhoudelijke of journalistieke bijdrage, verbinding maken tussen 

afdelingen in de regio of helpen met de organisatie van een themadag over bijvoorbeeld 

(internationale) vakbeweging of diversiteit.  

Voordracht in functie te kiezen kandidaten 

Voorzitter  Dam van, Rian v 1961 Alkmaar 

Penningmeester  Kip, Martin m 1954 Bussum 

Voordracht algemeen bestuur (alfabetisch) 

1. Bejaoui, Mohamed m 1988  Amsterdam 

2. Hilstra, Milena  v  1981  Oosterend afd. Texel 

3. Jongh de, Jolijt  v  1957  Spaarndam afd. Haarlem 

4. Polsbroek, Farida  v  1956  Diemen 

5. Sepers, Bas  m 1950  Haarlem 

Voordracht opvolgerslijst (in volgorde) 

1. Veenboer, Dolf   m 1950  Amstelveen 

2. Ringma, Marianne v  1957  Amsterdam 

3. Dekker, Herman m 1957  Bennebroek 

4. Huit van, Kees  m 1953  Alkmaar 

5. Condic, Brano  m 1975  Amsterdam 

6. Labib, Shafaq  m 1984  Zaandam 

7. Vries de, Piet  m 1940  Haarlem 

  



Toelichting voordracht gewestelijk bestuur 

Voorzitter: Rian van Dam 

Er is waardering voor haar voorzitterschap. Betrokkenheid en bevlogenheid kenmerken haar. Een 

stevige discussie gaat ze niet uit de weg. Ze heeft gezorgd voor een goede verstandhouding met de 

fractie. Ze wil haar werk graag continueren. Rian is in het dagelijks leven Programmamanager 

Greenport Noord-Holland Noord. Zij maakt daarnaast deel uit van een aantal raden van toezicht en 

besturen in de sociale sector.  

Penningmeester: Martin Kip 

Martin is een prettig mens in de samenwerking. Door goede communicatie weet hij dingen voor 

elkaar te krijgen. Hij past goed in het team van het dagelijks bestuur. Martin is in het dagelijks leven 

werkzaam als projectmanager kerntaken bij de gemeente Gooise Meren. 

Voordracht kandidaten algemeen (in alfabetische volgorde) 

1. Mohamed Bejaoui 

Mohamed is een jonge en ambitieuze man, die een interessant netwerk heeft opgebouwd. Zijn 

kennis van het gewestelijk bestuur is nog niet zo groot, maar hij straalt grote leergierigheid uit. Met 

coaching door iemand uit het bestuur kan hij zich verder ontwikkelen. Voor een taak in het bestuur 

kan gedacht worden aan ledenwerving. Mohamed heeft gewerkt als analist electronic banking en 

hoopt in dit jaar af te studeren voor de postdoctoraal opleiding Register Controller/ Executive Master 

of Finance and Control.  

 

2. Milena Hilstra 

Milena is een doener en kruisbestuiver. Ze is gewend om congressen/symposia te organiseren. Ze 

woont op Texel en is zich ervan bewust wat deelname aan de gewestelijke bestuursvergadering 

betekent. In het dagelijks leven begeleidt zij kinderen, jongeren, gezinnen en projecten (onder meer 

i.o Lekker in je Life, Loodsen door het landschap). 

3. Jolijt de Jongh 

Jolijt is een positieve en loyale vrouw met een groen inhoudelijk profiel. Ze is zich bewust van de rol 

van het gewestelijk bestuur in relatie tot de Provinciale Staten fractie. Ze wil in het bestuur graag de 

portefeuille Waterschappen. Ze werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en is 

hoofdingeland geweest bij het Hoogheemraadschap Rijnland. 

4. Farida Polsbroek  

Farida is een ervaren gemeenteraadslid. Sinds 2002 maakt ze deel uit van de gemeenteraad van 

Diemen. Farida is sterk in de communicatie. Ze was congresafgevaardigde en kan een verbinder zijn 

naar de afdelingen. Ze zou meer activiteiten willen ontplooien op het terrein van diversiteit. Ze is 

haar loopbaan gestart als beleidsmedewerker bij het Surinaams Inspraak Orgaan en werkt 

momenteel als directiesecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

 



5. Bas Sepers 

Bas is gedurende acht jaar (2006-2014) gemeenteraadslid geweest in Den Haag, waarvan ook een 

aantal jaren fractievoorzitter. Hij was woordvoerder op het terrein van Financiën, Economie en 

Duurzaamheid. Bas is een sterke persoonlijkheid. Voor hij met pensioen ging was Bas algemeen 

directeur bij een advocaten- en notarissenkantoor in Amsterdam. Naast betrokkenheid bij de 

algemene gang van zaken wil hij graag betekenisvolle klussen op het gebied van de inhoud en waar 

gewenst ook ondersteuning bieden aan (kleinere) afdelingen. 

 

Toelichting opvolgerslijst 

De opvolgerslijst is opgesteld, opdat er bij het ontstaan van een vacature in het bestuur geen 

verkiezingsprocedure hoeft te worden gevolgd. De eerste op de lijst wordt gevraagd de ontstane 

vacature in te vullen.  

Voor de totstandkoming van de volgorde van de opvolgerslijst waren bestuurlijke ervaring in de partij 

en anciënniteit uitgangspunt. 

 


