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Onderwerp: De Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 vast te 
stellen. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: De Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 vast te stellen. 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 

RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

In de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 zijn de ere- en de muzepenning als 
onderscheiding opgenomen. Op basis van signalen vanuit de inwoners wordt aan uw raad 
verzocht om deze verordening te wijzigen en een onderscheiding onder de noemer 
“sportpenning” toe te voegen. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 
vaststelt. 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 5 oktober 2017 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : RAAD170071 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 14 September 2017 
Soort agendering : Agendering 
Agendapunt :  
Team : Samenleven 
Opsteller(s) : Sebastiaan Huijs 
Telefoonnummer : 06-55261437 
Bijlagen:  : Verordening gemeentelijke onderscheidingen 

2017 en toelichting. 
Concept-beleidsregels gemeentelijke 
onderscheidingen 2017. 
Verordening gemeentelijke onderscheidingen 
2010. 
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2 KEUZERUIMTE 
 

2.1 Beleidskaders 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
De Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010, vastgesteld op 9 december 2010. 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
In de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010 zijn de ere- en de muzepenning als 
onderscheiding opgenomen. Op basis van signalen vanuit de inwoners voegt ons college 
graag een onderscheiding onder de noemer sportpenning toe. 
Als uw raad besluit om de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 vast te stellen 
en ons college vervolgens de beleidsregels vaststelt, kunnen er 3 vormen van 
onderscheidingen worden uitgereikt. Met de sportpenning kan ons college direct de 
topsporter de waardering geven die hij/zij verdient. Waardering wordt ook uitgesproken 
vanuit de 2-jaarlijkse sportverkiezingen. In tegenstelling tot de sportverkiezingen wordt er 
met de sportpenning direct ingespeeld op de actualiteit.  
 

Wijziging in de verordening 2017 

In de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 is artikel 1 (toevoeging 
sportpenning), artikel 2 (toevoeging sportpenning) en artikel 3 (toevoeging sportpenning) 
aangepast. Daarnaast is de maatvoering van de muze-en sportpenning gewijzigd van 50mm 
naar 60mm.   
 
3.2 Overwegingen van het college 
N.v.t. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
N.v.t. 
 

3.4 Participatie, samenspel 
Ons college is op het signaal van de inwoners ingegaan om de sportpenning toe te voegen 
als gemeentelijke onderscheiding.  
 
3.5 Risico’s 
N.v.t. 
 

3.6 Financiën 
Van de ere-en muzepenning is er reeds een ontwerp/mal aanwezig. Het ontwerp voor een 
“gegoten” bronzen sportpenning kost eenmalig € 1.850,00 excl. BTW. Het vervaardigen van 
de bronzen muze- en sportpenning kost vervolgens € 60,-- incl. graveren, excl. BTW  per 
penning. Het vervaardigen van de zilveren erepenning kost € 565,-- incl. graveren, excl. 
BTW  per penning. Deze kosten komen ten laste van het product Representatiekosten 
College van B&W. 
 
3.7 Inkoop 
De opdracht tot het ontwerpen van de sportpenning wordt gegund aan EK Medailleur te 
Bergen. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Als uw raad de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 heeft vastgesteld en de 
verordening in werking is getreden en ons college vervolgens de Beleidsregels heeft 
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vastgesteld en deze beleidsregels in werking zijn getreden, kan ons college rechtmatig de 
sportpenning uitreiken.  
 

3.9 Communicatie 
Na vaststelling van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 door de raad  
wordt de verordening via GVOP bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. De verordening wordt beschikbaar gesteld op  
www.overheid.nl.  
 
3.10 Duurzaamheid 
N.v.t. 
 

3.11 Veiligheid 
N.v.t. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Indien uw raad akkoord gaat, wordt direct de opdracht verstrekt aan EK Medailleur om de 
sportpenning te ontwerpen. De concept-ontwerpen worden vervolgens aan ons college 
voorgelegd. Ons college legt de keuze vast in de besluitvorming rondom de beleidsregels. 
Vervolgens kan ons college rechtmatig de sportpenning uitreiken. 
Tot slot wordt conform artikel 4 van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 
door ons college een mededeling aan uw raad gedaan indien er een toekenning van een 
onderscheiding plaatsvindt. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
-Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 en toelichting. 
-Concept-beleidsregels gemeentelijke onderscheidingen 2017. 
-Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2010. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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