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Agendapunt : 6. 
Voorstelnummer : 12-82 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : Tineke Ruiter 
Informatie op te vragen bij : Tineke Ruiter 
Portefeuillehouders : Burgemeester H. Hafkamp 
 
Onderwerp: Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

In 2006 heeft uw raad twee vormen van gemeentelijke onderscheidingen ingesteld bij de 
“Verordening instellen en toekennen van gemeentelijke onderscheidingen, Bergen 2006”. De 
onderscheidingen zijn het ereburgerschap met bijbehorende erepenning en de muzepenning. 
Ons college kent gemiddeld één onderscheiding per jaar toe.  
 
In de verordening is vastgesteld dat de penningen worden “geslagen”. Het slaan van munten 
wordt gebruikt als er veel penningen worden uitgegeven. Omdat ons college relatief weinig 
penningen afneemt is het financieel voordeliger als de penningen worden “gegoten”. Om op een 
rechtmatige wijze de penning te laten maken is het noodzakelijk om de verordening aan te 
passen. 

 
Ook is in de verordening opgenomen dat een muzepenning alleen aan “Bergenaren” toegekend 
kan worden. Aan de toekenning van het ereburgerschap is niet de voorwaarde gesteld dat de 
decorandus inwoner van onze gemeente moet zijn. Ons college acht het wenselijk dat ook  
niet -inwoners, die veel voor de kunst en cultuur betekenen voor onze gemeente, een 
muzepenning kunnen ontvangen.    
  
Wijziging in de verordening 2010 
In de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 is artikel 2 lid 1 en 3 gewijzigd over de 
technische vervaardiging van penningen, namelijk dat de erepenning in zilver en de 
muzepenning in brons wordt “uitgevoerd”. De technische vervaardiging van de penningen wordt 
niet meer nader omschreven. 
In artikel 3 lid 2 is de bepaling vervallen dat een decorandus inwoner van Bergen is. In het artikel 
is opgenomen dat in zeer bijzondere gevallen een muzepenning toegekend kan worden aan hen 
die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de muze in onze gemeente.   
  

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Als de raad besluit om de verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 vast te stellen 
kunnen de penningen rechtmatig op een andere technische wijze vervaardigd worden. 
Een muzepenning kan toegekend worden aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de kunst en cultuur in onze gemeente. Hieraan is niet meer de voorwaarde verbonden dat 
diegene ook inwoner van onze gemeente moet zijn. 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
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 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Ons college stelt de bedrijven die de zilveren erepenning en de bronzen muzepenning 
vervaardigen in kennis van het raadsbesluit.  
Bij het vaststellen van de verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 heeft ons college 
de mogelijkheid om in bijzondere gevallen zowel het ereburgerschap met bijbehorende 
erepenning als een muzepenning toe te kennen aan hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor onze gemeente.  

 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

Er is geen andere mogelijkheid om financieel voordeliger zilveren en bronzen penningen te laten 
vervaardigen. 
  

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de 
raad daarover gerapporteerd? 
Volgens artikel 4 van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 doet ons college 
mededeling van de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding aan uw raad. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het ontwerp voor een “gegoten” bronzen muzepenning kost eenmalig € 1.500,00 excl. BTW en 
is daarmee ± € 2.500 goedkoper dan een “geslagen” penning. 
Deze kosten komen ten laste van het product College van B&W, Representatie- en 
vergaderkosten FCL  60010200 ECL 34385. 

       
Zijn er externe subsidiebronnen en welke dit? 
Er is geen subsidiebron beschikbaar voor de kosten van het ontwerpen en vervaardigen van 
erepenningen of muzepenningen. 
 

8.   Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door de wijze van technische vervaardiging van de penningen niet te omschrijven in de 
verordening kunnen de penningen financieel voordeliger geleverd worden. 
Als blijk van grote waardering kan ons college ook aan niet-inwoners van onze gemeente een 
muzepenning toekennen.  
 
 
 
Bijlagen:   
Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 en toelichting. 
 
 
Bergen, 26 oktober 2010 
 
College van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger,  drs. H. Hafkamp,  

       secretaris                burgemeester 
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