Verordening regelende instellingen en het toekennen
van onderscheidingen der gemeente Gooise Meren
2018

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren
2019

was
Geen Bronzen legpenning aanwezig in huidige
verordening

wordt

Hoofdstuk 3 Bronzen legpenning
Artikel 3 Bronzen legpenning Gooise Meren
De Bronzen legpenning van de gemeente Gooise Meren kan
worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid
aan personen, instellingen, verenigingen, bedrijven,
stichtingen, bedrijven en soortgelijke rechtspersonen die de
gemeente of haar kernen door bijzondere verdiensten of
anderszins aan zich hebben verplicht.
Artikel 3.1 Vormgeving
Het college stelt de vormgeving en uitvoering van de
erepenning vast in overleg met het presidium. De erepenning
draagt aan één zijde het wapen van de gemeente Gooise
Meren.
Artikel 3.2 Toekenning
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het
toekennen van de Bronzen legpenning.
Artikel 3.3 Uitreiking
De uitreiking geschiedt jaarlijkse op een door het college te
bepalen vast moment. Wanneer daartoe naar het oordeel van
het college een bijzondere aanleiding bestaat, kan de
uitreiking ook plaats vinden tijdens een bijzondere
gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de burgemeester.

reden
Er ontbreekt een waardering voor verdiensten die
bijzonder zijn maar niet in aanmerking komen
voor de Zilveren legpenning: de Bronzen
legpenning. Daarom wordt voorgesteld een
Bronzen legpenning te introduceren.

Artikel 3.4 Bijhouden register
Van de toekenning van de Bronzen legpenning van de
gemeente Gooise Meren wordt een register bijgehouden,
waarin tevens zijn opgenomen de door de voormalige
gemeenten Naarden, Muiden en Bussum in het verleden
toegekende legpenningen dan wel onderscheidingen van
vergelijkbaar niveau.
Geen artikel opgenomen

Artikel 4.3 Aansluiten bij de kernen
Welke Vrijwilligersprijs wordt toegekend, wordt bepaald door
de woonplaats van de vrijwilliger, tenzij de aanvrager
aannemelijk kan maken dat de onderscheidende persoon
liever in aanmerking komt voor de Vrijwilligersprijs van een
andere kern. De nadruk van het vrijwilligerswerk moet dan wel
liggen in de te kiezen kern.

Het gebeurt regelmatig dat een vrijwilliger,
woonachtig in kern x, vrijwilligerswerk doet in kern
y. Die persoon wil wellicht liever in aanmerking
komen voor de Vrijwilligersprijs van kern x dan de
Vrijwilligersprijs van kern y. Dat moet mogelijk zijn
en dat regelen we met dit artikel.

Artikel 4.2 Toekenning
Eenieder wordt in de gelegenheid gesteld een
kandidaat voor te dragen voor de
jongerenonderscheiding. Een jury, bestaand uit de
portefeuillehouder jeugd, tevens voorzitter, tenminste
één raadslid en minimaal 3 vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties binnen de gemeente,
beoordeelt de voordrachten en beslist aan welke
kandidaat of kandidaten de jongerenonderscheiding
wordt toegekend.

Artikel 5.2 Toekenning
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld een kandidaat voor
te dragen voor de Jongerenonderscheiding. Een jury, bestaand
uit de portefeuillehouder Jeugd, die tevens het voorzitterschap
vervult, de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
en één of twee jongeren van een maatschappelijke organisatie
binnen de gemeente, beoordeelt de voordracht en beslist of
de kandidaat de Jongerenonderscheiding ontvangt.

De jury wordt iets compacter en we voegen een of
twee jongeren toe.

Artikel 4.3 Uitreiking
De uitreiking geschiedt jaarlijks op een door de
portefeuillehouder jeugd te bepalen moment. Wanneer
daartoe naar het oordeel van genoemde
portefeuillehouder een bijzondere aanleiding bestaat,

Artikel 5.3 Uitreiking
De uitreiking geschiedt door de portefeuillehouder Jeugd op
een door hem te bepalen moment.

De uitvoering van de onderscheiding gebeurt niet
jaarlijks, maar gelijk nadat een jongere een
uitzonderlijke daad heeft verricht.

kan de uitreiking ook plaats vinden tijdens een
bijzonder gelegenheid. De uitreiking geschiedt door de
portefeuillehouder jeugd.

