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Onderwerp: Uitvoering motie instellen jeugdlintje

Voorgesteld besluit

De verordening gemeentelijke onderscheidingen 2021 vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 

.

Pagina 1 van 4



RAADSVOORSTEL

INLEIDING
In uw vergadering van 10 december 2020 is raadsbreed een motie aangenomen om over te 
gaan tot het instellen van een jeugdlintje. De opdracht van uw raad aan ons college was om 
voor de kadernota 2022 een voorstel tot invoering van een jeugdlintje voor te leggen en 
daarbij ook criteria en het moment van uitreiken te benoemen. Het eerste jeugdlintje moet in 
2022 worden uitgereikt. 

Aan uw raad wordt voorgesteld geen aparte regeling te maken, maar het jeugdlintje op te 
nemen in de verordening en beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen. Deze zijn in 
2017 vastgesteld en worden nu aangepast ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Uw raad heeft op 10 december 2020 bij het aannemen van de motie kaders aan ons college 
meegegeven. Deze zijn verwerkt in de verordening en de beleidsregels. 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
In de raadsbrede motie is een aantal constateringen opgenomen die hebben gediend als 
onderbouwing van de opdracht aan ons college zorg te dragen voor een mogelijkheid om 
een jeugdlintje in te stellen. Hieronder een opsomming van de constateringen van uw raad. 

Zo zijn er in Bergen veel kinderen en jongeren maatschappelijk actief in verenigingen of 
daarbuiten. En zijn er kinderen en jongeren die belangeloos en spontaan iets goeds doen 
voor een ander, maar dat daar nauwelijks ruchtbaarheid aan wordt gegeven. 
Er wordt jaarlijks aan actieve en betrokken Bergenaren een Koninklijke Onderscheiding 
uitgereikt als dank en waardering voor hun actieve rol in de samenleving. Kinderen en 
jongeren komen nagenoeg nooit in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding omdat 
ze daar een lange periode van maatschappelijke inzet voor achter de rug moeten hebben. 
Er in zeer bijzondere gevallen een sportpenning wordt toegekend aan een inwoner van 
Bergen die een buitengewone sportprestatie heeft geleverd. 
En dat er in verschillende gemeenten al jaarlijks jeugdlintjes worden uitgereikt. 

Deze constateringen hebben in de motie tot de overwegingen geleid dat de Bergense jeugd 
ook een speciaal moment verdient waarop we hun inzet in de maatschappij waarderen en 
erkennen. Degenen die een lintje ontvangen kunnen daarmee heel duidelijk een 
inspiratiebron zijn voor leeftijdsgenoten en vele andere volwassenen.

Aanpak en keuzes bij invoering jeugdlintje
Er is gekozen voor het aanvullen van de verordening en de beleidsregels zodat alle 
regelingen voor gemeentelijke onderscheidingen gebundeld zijn. 

Om te komen tot de criteria waaronder het jeugdlintje wordt verstrekt is gekeken naar andere 
gemeenten in Nederland die al een jeugdlintje uitreiken. 
In de verordening wordt geregeld dat er een jeugdlintje komt, hoe het lintje wordt 
vormgegeven, wanneer een jeugdlintje kan worden toegekend en wie bevoegd is tot het 
verlenen van het jeugdlintje.

In de beleidsregels worden de voorwaarden uitgewerkt, wanneer de jeugdlintjes worden 
uitgereikt en wie er allemaal een rol hebben. Eén van de voorwaarden betreft de leeftijd van 
de jeugdige die in aanmerking kan komen voor een jeugdlintje. Ons college heeft in de 
concept beleidsregels opgenomen dat deze wordt vastgesteld op minimaal 6 jaar en 
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maximaal 18 jaar. Deze beleidsregels worden door ons college vastgesteld en zijn ter 
informatie bij de stukken van uw raad gevoegd. Nadat uw raad de gewijzigde verordening 
heeft vastgesteld, kan ons college de beleidsregels definitief vaststellen. 

Tot slot wordt er een werkinstructie gemaakt voor de collega’s die de regeling uitvoeren.

Vormgeving Lintje
Voor de vormgeving van het jeugdlintje wordt aangesloten bij de schakels uit de ambtsketen 
van de kinderburgermeester. Deze bestaan uit zilveren schelpen. Het jeugdlintje wordt een 
bronzen schelp die aan de achterzijde wordt gegraveerd en wordt voorzien van een 
oranje/blauw lintje.

Tijdstip uitreiking
Om aan te sluiten bij de volwassen lintjesregen is ervoor gekozen de jeugdlintjes op dezelfde 
dag uit te reiken als de Koninklijke onderscheidingen. Daarnaast is er voor zeer bijzondere 
gebeurtenissen of prestaties een mogelijkheid om tussentijds een lintje uit te reiken. De 
aanvragen voor het jeugdlintje moeten uiterlijk 1 februari worden ingediend. Omdat de 
toekenning een gemeentelijk proces is, hoeft niet, zoals bij de Koninklijke onderscheidingen 
een termijn van ongeveer acht maanden te worden aangehouden, maar volstaat een periode 
van drie maanden. 
Ook de kinderburgermeester en de kinderraad krijgen een rol in het proces. De 
kinderburgemeester en de leden van de kinderraad maken deel uit van de 
toekenningscommissie. De kinderburgemeester heeft ook een rol bij het uitreiken van de 
lintjes. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Ons college had kunnen kiezen voor een aparte regeling voor het instellen van een 
jeugdlintje. Wij zijn van mening dat een jeugdlintje een gemeentelijke onderscheiding is en 
daarmee prima past in de bestaande verordening en beleidsregels.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Na het aannemen van de motie is navraag gedaan bij de gemeente Castricum omdat in de 
motie was aangegeven dat dit één van de gemeenten was waar jaarlijks een jeugdlintje werd 
uitgereikt en waardoor dit al in BUCH verband werd uitgevoerd en het zo voor Bergen 
overgenomen kon worden. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De raad van de gemeente 
Castricum heeft een motie aangenomen, maar daar was door het college nog geen 
opvolging aan gegeven. Vanuit Bergen is de handreiking gedaan de concept documenten 
voor het college en de raad ter informatie aan te leveren.

RISICO’S 
Er zijn geen risico’s als aan de voorwaarden waaronder een jeugdlintje wordt verstrekt, wordt 
getoetst.

FINANCIËN 
De kosten voor het vervaardigen van een jeugdlintje bedragen 65 euro inclusief btw en 
inclusief graveren. Edelsmid/beeldend kunstenaar André K. Bakker die ook de ambtsketen 
voor de kinderburgemeester heeft gemaakt, maakt ook het jeugdlintje. De kosten kunnen ten 
laste worden gebracht van het budget representatie college. Het is niet nodig een aparte 
post op te nemen in de begroting.
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DUURZAAMHEID
De edelsmid die de lintjes vervaardigd is gevestigd in Alkmaar.

PARTICIPATIE
Binnen de werkorganisatie is met diverse disciplines overlegd. Door naast de burgemeester 
en de communicatieadviseur, de kinderburgemeester en de leden van de kinderraad samen 
met de wethouder participatie, een rol te geven in de toekenningscommissie wordt invulling 
geven aan een actieve rol voor de jongste inwoners van onze gemeente bij het toekennen 
van de jeugdlintjes. 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Nadat uw raad de verordening heeft vastgesteld, komen de beleidsregels ter definitieve 
vaststelling in ons college. Er wordt opdracht gegeven aan de heer Bakker voor het 
vervaardigen van de lintjes. Op de website wordt informatie over het aanvragen van een 
jeugdlintje geplaats en intern wordt het proces verder vorm gegeven.

 BIJLAGEN
1. motie10 december 2020 voor het instellen van een jeugdlintje
2. verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017
3. beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2017
4. raadsbesluit verordening gemeentelijke onderscheidingen 2021
5. concept beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2021

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
Geen. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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