
 

Discussienota 
 

Kenmerk :  Afdeling  : Kabinetszaken 

Datum : 29-10-2008 Behandeld door  : Dory Leuverink 

College verg. : 04-11-2008 Mede adviseur :  

Portefeuillehouder : burgemeester Hfd. Afdeling : Jan Jansen 

Onderwerp :  Gemeentelijke onderscheidingen 

Richtinggevende uitspraak over  

1. Wat wilt u bereiken met het instellen van (een) gemeenteprijs/prijzen? 
2. Het instellen van één of meerdere onderscheiding(en)? 
3..Welke prijzen wilt u instellen? 
4..Wie draagt zorg voor het toekennen van een onderscheiding door middel van een gemotiveerde beslissing: 
    het college of de raad? 
5. Hoeveel geld wilt u beschikbaar stellen voor het opnieuw instellen en aanschaffen van (een) 
    gemeenteprijs(zen)? 
 

College :  Openbaar:  Ja 

Raad : ja  
 :   

 
Consequenties voor : 

   

  Medewerker:   Medewerker: 

Financiën : Ja G.Uland I&A : Nee  

P&O : Nee Inge Weenink Communicatie : Ja K.Bokkers 

Inkoop : Nee  RMO Ja M.Roelvink 

Belangenvereniging/wijkraad  : Ja 

 
Secretaris Burgemeester 

Wethouder 
Van Balveren 

Wethouder 
Rijnsaardt 

Wethouder 
Haverdil 

Wethouder 
Freriks 

Wethouder 
Sluiter 

Akkoord        

Bespreken        

O Paraafstuk O Akkoord O Zie genomen beslissing 

 
Besluit B&W-vergadering    d.d. 
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Inleiding 
Na de gemeentelijke herindeling zou opnieuw nagedacht worden over het onderwerp gemeentelijke 
onderscheidingen. Een gemeentelijke onderscheiding als waardering en erkenning op lokaal niveau voor 
personen die blijk hebben gegeven van uitzonderlijke verdiensten van zeer bijzondere aard voor de 
plaatselijke samenleving.  
 
Hoe was een en ander vóór de herindeling geregeld: 
 
In voormalig Wisch kende men: 
De legpenning.  
Voor de legpenning kwamen in aanmerking personen die zich in bijzondere mate ten opzichte van de 
gemeente Wisch en/of haar gemeenschap verdienstelijk hadden gemaakt. 
 
Tot het toekennen van de legpenning besloot het college van burgemeester en wethouders bij een 
gemotiveerde beslissing. 
 
Deze regeling is vervallen. 
 
Voormalig Gendringen kende: 
Het ereburgerschap der gemeente Gendringen.  
Het ereburgerschap werd verleend wegens zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en burgerij, al 
dan niet gepaard met bijzondere verdiensten van andere aard. 
 
De zilveren eremedaille der gemeente Gendringen. 
De zilveren eremedaille werd toegekend wegens: 
- Bijzondere verdiensten jegens de gemeente of burgerij; 
- Het verrichten van een bijzondere menslievende daad; 
- Het leveren van bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap of kunst, ter leniging van 
maatschappelijke noden of opheffing van sociale misstanden. Ook werd de zilveren eremedaille toegekend 
bij een raadslidmaatschap van tien jaar doch minder dan twintig jaar en de gouden eremedaille bij een 
raadslidmaatschap van twintig jaar of meer.  
 
De gouden eremedaille der gemeente Gendringen. 
De gouden eremedaille werd toegekend wegens: 
Bevordering van degene, die al eerder voor de zilveren eremedaille in aanmerking kwam; 
- Zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente of de burgerij; 
- Het verrichten van een bijzondere menslievende daad met het in de waagschaal stellen van eigen leven of 
goederen. 
 
Tot het toekennen van het ereburgerschap besloot de raad bij een gemotiveerde beslissing. 
Tot het toekennen van een eremedaille besloot het college van burgemeester en wethouders bij een 
gemotiveerde beslissing. 
 
De vrijwilligersprijs: 
Procedureregels: 

1. Zowel organisaties/verenigingen als individuele personen konden in aanmerking komen voor een 
onderscheiding voor vrijwilligerswerk; 



2. Per definitie was het niet noodzakelijk de onderscheiding jaarlijks uit te reiken, de prijs kon ook 
eenmaal per twee of drie jaar uitgereikt worden; 

3. Als criterium voor toekenning gold de verdienstelijkheid in het algemeen en in het bijzonder op het 
gebied van het vrijwilligerswerk in de gemeente Gendringen. Deze verdienstelijkheid moest uiteraard 
gemotiveerd worden; 

4. De onderscheiding voor vrijwilligerswerk is een gemeentelijke onderscheiding en werd als zodanig 
toegekend door het college van burgemeester en wethouder, na advies of op voordracht van de 
commissie Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken; 

5. De onderscheiding bestond uit een oorkonde. 
 

De Cultuuronderscheiding: 
De Onderscheiding: 

1. De onderscheiding werd gesymboliseerd door een voorwerp (beeldje van de Gent) en een 
oorkonde. 

2. Het college van burgemeester en wethouders droeg samen met de commissie W.O.S. zorg voor het 
ontwerp van de Gent en de oorkonde. 

 De onderscheiding werd, gerekend vanaf het jaar 2000, alleen uitgereikt indien daarvoor 
 voldoende aanleiding bestond. 
 De onderscheiding werd toegekend door het college van burgemeester en wethouders, op 
 voordracht van de commissie W.O.S. 
 
Deze regelingen zijn vervallen. Voor uitgebreide informatie over deze prijzen verwijs ik u naar bijlage 1. 
 
De huidige situatie 
We werken nu met de landelijke onderscheidingsstelsels zoals Koninklijke onderscheidingen, 
Brandweeronderscheidingen en het Carnegie Heldenfonds.  
 
Daarnaast speelt het volgende: 
Vrijwilligerswerk- en mantelzorgaward 
Eind vorig jaar is de nota vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Eén van de voorgestelde beslissingen bij de kadernota was het in het leven roepen van een 
vrijwilligerswerk- en mantelzorgaward waarvoor € 1.000,-- uitgetrokken moest worden. Hierover ontstond 
veel discussie in de raad, uiteindelijk is de notitie vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid vastgesteld met 
uitzondering van de bepaling waarin het uitreiken van de prijs was opgenomen.  
  
Cultuurprijs 
In de organisatie wordt momenteel gewerkt aan een nota cultuurbeleid, waarin het voorstel wordt 
opgenomen om jaarlijks een cultuurprijs uit te reiken. De nota wordt dit najaar voor besluitvorming aan het 
college en de raad aangeboden. 
 
Tot slot hebben veel verenigingen/stichtingen voor mensen die veel voor een vereniging of stichting hebben 
betekend hun eigen stelsels van erelidmaatschap en onderscheidingen. 
 
Samenvatting 
Doel van het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding is de waardering van de plaatselijke 
samenleving tot uitdrukking te brengen voor bijzondere verdiensten van mensen. 
 
Daarnaast hebben beleidsmakers/beleidsbepalers een aantal 'instrumenten om hun beleid' kracht bij te 
zetten. Het gericht verstrekken van subsidies is daar een goed voorbeeld van, maar ook het toekennen van 
prijzen kan een waardevol instrument zijn, bijvoorbeeld om waardering uit te spreken (onder het motto "goed 
voorbeeld doet goed volgen"). 
 
In bijlage 2 treft u een inventarisatie aan van prijzen en onderscheidingen die in omringende gemeenten 
gehanteerd worden. U krijgt hiermee een indruk hoe verschillende gemeente hiermee omgaan. 
 
Advies 
Graag zou ik het college en de gemeenteraad willen uitnodigen te bespreken wat we als gemeente willen 
bereiken met gemeentelijke onderscheidingen. Wat is de meerwaarde van gemeentelijke onderscheidingen 
voor vrijwilligers naast landelijke stelsels, zoals Koninklijke Onderscheidingen, de 
brandweeronderscheidingen en het Carnegie Heldenfonds. 
 
Het gevaar van het instellen van een groter aantal prijzen is dat de exclusiviteit van het krijgen van een 
onderscheiding vervaagd.  
 



 
Men kan op verschillende manieren aan vrijwilligers tegemoetkomen: 
 
1. Het landelijke stelsel (de Koninklijke onderscheiding) geeft al mogelijkheden om de individuele vrijwilliger 

te waarderen voor het werk. De criteria zijn duidelijk en dit schept ook eenduidigheid richting de burger.  
 
2. Nagedacht kan worden over het instellen van een ereburgerschap voor personen die veel hebben 

betekend voor de gemeente Oude IJsselstreek. Het accent kan liggen op personen die de gemeente 
positief in het nieuws hebben gebracht door hun prestaties. Daarbij valt te denken aan mensen uit het 
bedrijfsleven, een arts met bijzondere verdiensten, of een groep mensen (die nationaal en internationaal 
presteren), of andere personen die zich ten opzichte van de gemeenschap op bijzondere wijze 
verdienstelijk hebben gemaakt en de gemeente Oude IJsselstreek op een positieve manier in het nieuws 
hebben gebracht. Het kan daarbij gaan om ingezetenen alsook om niet-ingezetenen van de gemeente 
Oude IJsselstreek.(b.v. Guus Hiddink heeft op 26-09-2002 de legpenning van de gemeente Wisch 
ontvangen). 

 
Het ereburgerschap kan worden verleend als blijk van waardering en erkentelijkheid. U kunt er voor kiezen 
om uitgifte van de onderscheiding exclusief en beperkt te laten zijn. Het moet om uitzonderlijke prestaties 
gaan. Om het ereburgerschap te voorzien van een tastbaar object kunt u ervoor kiezen om, eventueel door  
een plaatselijke kunstenaar, een onderscheiding in moderne vorm te laten ontwerpen en vervaardigen.  
 
Wie kent toe? 
Als duidelijk is voor welke prijs/prijzen u kiest dan dient u ook aan te geven wie zorg draagt voor het 
toekennen van de onderscheiding en op welke manier. 
 
In de voormalige gemeente Wisch werd tot het toekennen van de legpenning besloten door college van 
burgemeester en wethouders bij een gemotiveerde beslissing. 
 
In de voormalige gemeente Gendringen werd voor het toekennen van: 
 

• het ereburgerschap besloten door de raad bij een gemotiveerde beslissing; 

• de eremedaille besloten door het college van burgemeester en wethouders bij een gemotiveerde 
beslissing; 

• de vrijwilligersprijs door het college van burgemeester en wethouder, na advies of op voordracht 
van de commissie Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken (WOS); 

• De cultuuronderscheiding. De onderscheiding werd toegekend door het college van 
burgemeester en wethouders, op voordracht van de commissie W.O.S. 

 
Advies 
Ik adviseer u bij het instellen van gemeente prijs(zen) de criteria te laten vaststellen door de raad en de 
toekenning aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
Kosten, baten en dekking 
Het beschikbare budget voor 2009 is ca. € 10.000,-. Uitgaande van een ontwerp voor een kunstwerk, de 
benoemingcommissie en de bijbehorende ceremonie van uitreiking is de inschatting dat het beschikbaar 
bedrag lager is dan het benodigde bedrag. Echter op dit moment zijn de kosten nog niet te overzien, dit is 
mede afhankelijk van de keuze die door u gemaakt wordt.  
 
 


