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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

537402 

De heer H. ter Heegde 

Verordening onderscheidingen Gooise Meren 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. Een vrijwilligersprijs voor de kern Muiderberg in te stellen;  

2. Daarvoor de verordening regelende de instelling en toekennen van onderscheidingen Gooise 

Meren aan te passen; 

3. De gewijzigde verordening vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

De gemeente Gooise Meren kent verschillende eigen onderscheidingen
1
 waarmee zij haar 

waardering toont voor buitengewone prestaties van inwoners, ondernemers, verenigingen, 

stichtingen en soortgelijke instanties. Dat kan gaan om bijzondere bijdragen aan de gemeenschap, 

maar ook bijvoorbeeld om uitzonderlijke  sportprestaties, om jubilerende  verenigingen of om 

bijzondere maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers. Een van die onderscheidingen is de 

vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren. Deze prijs kan worden toegekend als blijk van 

waardering aan een vrijwilliger, groep van vrijwilligers of vrijwilligersorganisatie, die zich op een 

bijzondere manier binnen de kernen van de gemeente heeft ingezet voor de lokale gemeenschap 

en daarbij uitzonderlijke maatschappelijke bewogenheid, offervaardigheid en of onbaatzuchtige 

liefde tot de medemens heeft getoond. De gemeente Gooise Meren kent op dit  moment drie 

vrijwilligersprijzen, te weten: 

a. voor de kern Bussum: de Kleine Johannes;  

b. voor de kern Naarden: het Naardens Compliment;  

c. voor de kernen Muiden en Muiderberg: De Roemer.  

Het is wenselijk dat de kern Muiderberg een aparte vrijwilligersprijs krijgt. 

 

3. Beoogd effect 

In alle kernen van Gooise Meren is er straks een vrijwilligersonderscheiding. 

 

4. Argumenten 

1.1 Muiden en Muiderberg delen een vrijwilligersprijs  

Op dit moment delen de kernen Muiden en Muiderberg de vrijwilligersprijs ‘De Roemer’. Het is 

wenselijk dat de kern Muiderberg een eigen onderscheiding krijgt.  

 

1.2 Het voorstel tot instellen prijs komt uit de kern Muiderberg 

De dorpsraad Muiderberg, die in 2016 de ‘Muiderbergse Echo’ voor haar inwoners instelde,  stelt 

voor om deze prijs over te dragen aan de gemeente. Dat zou betekenen dat de kern Muiderberg 

een eigen vrijwilligersprijs krijgt ‘de Muiderbergse Echo’ en dat ‘De Roemer’ exclusief  bestemd 

wordt voor de kern Muiden. De  verkiezingsprocedures voor Muiden en Muiderberg zou 
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 De ‘Zilveren legpenning van de gemeente Gooise Meren’, de ‘Vrijwilligersprijs van de gemeente 

Gooise Meren’ en de ‘jongerenonderscheiding van de gemeente Gooise Meren’.  
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vervolgens gelijk zijn aan die voor Bussum en Naarden. De uitreiking van de vier prijzen geschiedt 

door de gemeente Gooise Meren tijdens haar nieuwjaarsreceptie.  

 

1.3 Dit voorstel sluit aan bij ons kernenbeleid 

Gooise Meren is een gemeente die de krachten wil bundelen maar tegelijkertijd de eigenheid en 

identiteit van de  vier kernen Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum koestert. Dit voorstel sluit 

aan bij onze wijk- en kerngerichte aanpak 

 

2.1  De gemeenteraad stelt nieuwe verordening vast 

De gemeenteraad stelt gemeentelijke verordeningen vast. Het college, met de burgemeester als 

portefeuillehouder, is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.  

 

5. Houd rekening met 

2.1 Overgangsjaar is  noodzakelijk 

Het jaar 2017 kan gezien worden als een overgangsjaar, waarin zowel de Muider Roemer 

(vrijwilligersprijs gemeente) als de Muiderbergse Echo (vrijwilligersprijs dorpsraad) wordt 

toegekend. De ‘Muiderbergse Echo’ voor het jaar 2017 wordt uitgereikt tijdens de  

nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad op 4 januari 2018. De burgemeester heeft toegezegd de prijs 

te komen uitreiken.  

 

6. Duurzaamheid 

Het uitgangspunt in Gooise Meren is een gelijkwaardige duurzame samenwerking met inwoners, 

ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. We willen “dicht bij” de samenleving staan. Dit 

voorstel draagt daaraan bij.  

 

7. Middelen 

Aanpassing van de verordening brengt geen extra kosten met zich mee. Uitvoering van de 

aanvullende voorstellen kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget. 

 

8. Communicatie 

Na instemming van het voorstel zal de nieuwe verordening worden gepubliceerd en zal de 

wijziging via diverse mediakanalen naar buiten worden gebracht.. 

 

9. Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

De verordening gaat in per 1 januari 2018, de uitreiking vindt plaatst tijdens de nieuwjaarsreceptie 

januari 2019 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage: verordening 
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 De Raad Gooise Meren 
 

Besluit 
 

bijgevoegde Verordening regelende de instelling en toekennen van onderscheidingen Gooise Meren 

vast te stellen  

  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


