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Onderwerp  : stimuleringsprijzen bijzondere prestaties 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Bijgaande memo ter kennisgeving aannemen. 
2. Instemmen met het instellen van de Sportpromotieprijs en de Cultuurprijzen (Cultuurprijs en 

Aanmoedigingsprijs voor jong talent). 
3. Instemmen met het één keer per jaar uitreiken van de Vrijwilligersprijs. 

 
Inleiding 
Naar aanleiding van de behandeling van de beleidsnota vrijwilligerswerk- en mantelzorgbeleid heeft u 
gevraagd om een brede discussie te voeren over prijzen en onderscheidingen. Daarbij kan in hoofdlijnen 
een onderscheid gemaakt worden tussen algemene ereprijzen en overige prijzen.  
In de raadsvergadering van 9 juli 2009 heeft uw gemeenteraad het “Reglement ereburgerschap Oude 
IJsselstreek” vastgesteld. In deze vergadering is toegezegd dat er een nadere uitwerking zal worden gedaan 
voor wat betreft de overige prijzen. Inmiddels is per bovengenoemde prijs een draaiboek opgesteld. Dit is 
terug te vinden in de bijlage (draaiboek ‘Stimuleringsprijs voor bijzondere prestaties’). 
In de raadsrotonde van 14 juni is het voorstel besproken. Door diverse fracties werden tijdens de 
raadsrotonde met name vragen gesteld over de uitvoering. Deze zijn grotendeels ter plekke beantwoord. Om 
niet voorbij te gaan aan de gestelde vragen en om de nog openstaande vragen te beantwoorden, is bijgaand 
memo ter informatie voor de gemeenteraad opgesteld. Hiermee kan de gemeenteraad tijdens de 
raadsvergadering van 30 september een besluit nemen over het voorstel om de Sportpromotieprijs, 
Cultuurprijzen en Vrijwilligersprijs in te stellen. 
 
Samenvatting 
De gemeente hanteert voor het verstrekken van prijzen een aantal criteria. Aan de hand van de criteria in het 
draaiboek ‘Stimuleringsprijs voor bijzondere prestaties’ wordt bepaald of een prijs wordt verstrekt. Er wordt 
met deze algemene criteria tevens een handvat geboden om per beleidsterrein zelf prijzen te kunnen 
beschrijven. 
Bijgaande memo dient als aanvulling/toelichting op het voorstel om een Sportpromotieprijs, Cultuurprijzen en 
Vrijwilligersprijs in te stellen en op de notitie ‘Stimuleringsprijs voor bijzondere prestaties’. 
 
Meetbaar effect 
- Bijzondere prestaties worden door de gemeente gestimuleerd en gewaardeerd. 
- De Sportpromotieprijs, Cultuurprijzen en Vrijwilligersprijs worden vanaf 2011 daadwerkelijk 

uitgereikt/georganiseerd. 
 
Argumenten 

 
1.1 De belangrijkste vragen die tijdens de raadsrotonde van 14 juni zijn gesteld worden in deze memo 

beantwoord. 
Hoewel de uitvoering van de stimuleringsprijzen onder verantwoordelijkheid van het college valt, worden 
met deze memo de belangrijkste vragen van uw gemeenteraad beantwoord, zodat u op 30 september 
een besluit kan nemen over de prijzen. 

2.   
2.1 Hiermee wordt gezorgd voor stimulering en waardering van mensen die een bijzondere prestatie leveren 

Het uitreiken van prijzen zorgt ervoor dat mensen zich gewaardeerd voelen en gestimuleerd worden. 
Daarnaast draagt dit bij aan een positief imago van de gemeente. 

 
2.2 Er zijn concrete inhoudelijke reglementen uitgewerkt voor de Sportpromotie-, Cultuur- en Vrijwilligersprijs. 

In het draaiboek ‘Stimuleringsprijs voor bijzondere prestaties’ staan de Sportpromotieprijs, de 
Cultuurprijzen en de Vrijwilligersprijs uitgewerkt. De uitwerking van iedere prijs is besproken met de 
betreffende wethouder. 



 
2.3 Hiermee wordt voldaan aan de toezegging aan de gemeenteraad van 9 juli 2009. 

In de raadsvergadering van 9 juli 2009 heeft de gemeenteraad het “Reglement ereburgerschap 
Oude IJsselstreek” vastgesteld. In deze vergadering is toegezegd dat er een nadere uitwerking zal 
worden gedaan voor wat betreft overige prijzen. Met het draaiboek en de daarin uitgewerkte prijzen 
wordt voldaan aan deze toezegging. 

3.   
3.1 Door één keer per jaar een vrijwilligersprijs uit te reiken wordt aandacht geschonken aan het belang van 

vrijwilligerswerk en worden vrijwilligers gewaardeerd.  
Het instellen van een vrijwilligersprijs heeft als doel om vrijwilligers te waarderen en aandacht te 
schenken aan het vrijwilligerswerk.  
Bij het organiseren van een vrijwilligersfeest is de kans aanwezig dat het doel van het waarderen 
van vrijwilligers niet wordt gehaald. Uit cijfers van het CBS blijkt dat naar schatting 25% van onze 
inwoners vrijwilligerswerk verricht. In de praktijk gaat het dus om in totaal zo’n 10.000 vrijwilligers. 
Hoewel vermoedelijk niet alle vrijwilligers geïnteresseerd zijn in een vrijwilligersfeest, is het wel 
mogelijk dat het aantal aanmeldingen voor het feest de capaciteit in feitelijke en in financiële zin 
overschrijdt. In dat geval moet een aantal vrijwilligers helaas worden teleurgesteld, waardoor zij zich 
niet of minder gewaardeerd voelen. Om teleurstellingen te voorkomen kan daarom beter geen 
vrijwilligersfeest worden georganiseerd, maar het worden beperkt tot het uitreiken van een 
vrijwilligersprijs. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Voor de Sportpromotieprijs wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld van € 1.000,-. Dit budget is 
beschikbaar en wordt gedekt uit het breedtesportbudget. 
 
Voor de Cultuurprijzen wordt eens in de twee jaar een budget beschikbaar gesteld van € 1.000,- (€ 500,- 
voor de Cultuurprijs en € 500,- voor de Aanmoedigingsprijs). Daarnaast wordt een tastbaar aandenken 
gefinancierd door de gemeente. Het benodigde budget is beschikbaar en wordt gedekt uit het budget 
kunstbeoefening en -bevordering. 
 
Voor de vrijwilligersprijs is in het budget ‘Coördinatie vrijwillige thuiszorg en mantelzorg’ jaarlijks € 1.000,- 
beschikbaar. 
 
Daar waar nodig wordt in nieuwe notities besproken wat de kosten zijn voor een prijs en op welke wijze daar 
dekking voor beschikbaar is/ wordt gevraagd. 

 
Uitvoering 
Planning:  
De Sportpromotieprijs, Cultuurprijzen en Vrijwilligersprijs zullen in 2011 voor het eerst worden 
uitgereikt/georganiseerd. De genoemde prijzen worden los van elkaar uitgereikt. 
 
Communicatie: 
Bij het verstrekken van een prijs wordt altijd het taakveld communicatie betrokken. 
Na instemming door het college en vaststelling door de raad wordt intern (beleidsmakers) gemeentebreed 
gecommuniceerd. Er wordt daarbij gerefereerd naar het draaiboek, 
Er wordt per prijs bekeken welke externe partijen worden betrokken en hoe er samen gecommuniceerd 
wordt. 

 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

 


