
 
Toelichting op de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 
 
 
Artikel 1  Onderscheidingen 
In 2006 heeft onze gemeente twee gemeentelijke onderscheidingen ingesteld als blijk van 
waardering voor bijzondere verdiensten. 
 
Artikel 2  Uitvoering onderscheidingen 
Dit artikel beschrijft de minimum eisen voor de uitvoering van beide penningen. De wijze van 
technische vervaardiging wordt daarbij niet nader omschreven. Met deze eisen kan een 
ontwerper een eigen invulling geven aan de penningen. Aan de achterzijde wordt de 
inscriptie gegraveerd: “uitgereikt aan” gevolgd met de naam van de decorandus.  
 
Artikel 3  Toekenning onderscheidingen 
1. Het college kan het ereburgerschap toekennen aan hen die zich voor onze gemeente in 
hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Dit kan een jarenlange inzet op maatschappelijk 
gebied zijn, maar ook een uitzonderlijke prestatie waarmee men de gemeente positief in het 
nieuws brengt of een eenmalige gebeurtenis waar een bijzondere inspanning voor is 
gepleegd.  
2. De toekenning van een muzepenning is bedoeld voor hen die zich buitengewoon hebben 
ingezet op het gebied van bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek, literatuur, of die de kunst 
op wat voor manier heeft gestimuleerd of mogelijk heeft gemaakt.  
 
Artikel 4  Bevoegdheid college 
Voor een snelle procedure en behandeling van een aanvraag voor een gemeentelijke 
onderscheiding heeft het college, als dagelijks bestuur, de bevoegdheid om een besluit te 
nemen over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding. Het college informeert de 
raad hierover door een bericht aan het presidium te sturen in verband met de 
vertrouwelijkheid van de toekenning. 
 
Artikel 5  Register toekenning onderscheidingen 
Door het bijhouden van een register kan men nagezien in welke gevallen in het verleden 
een onderscheiding is verleend. Op deze manier kan een vaste gedragslijn ontstaan 
voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen. Toch dient er ruimte te blijven voor 
uitzonderingen. 
 
Artikel 6  Slotbepaling 
De inwerkingtreding, de vervallen verklaring van de vorige verordening en de citeertitel zijn in 
dit artikel geregeld. 
 
  


