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Wijzigen Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise
Meren 2019

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening regelende de instelling en het toekennen van
onderscheidingen Gooise Meren 2018.
2. Inleiding
De gemeente Gooise Meren kent verschillende eigen onderscheidingen 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.
Het gemeentebestuur toont door middel van ereblijken zijn erkentelijkheid aan zijn inwoners,
ondernemers, verenigingen en stichtingen, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt of een
bijzondere prestatie hebben geleverd voor de samenleving. Tegelijkertijd inspireert ze anderen tot
soortgelijke prestaties. Voor dit doel zijn onderscheidingen in het leven geroepen.
De wens om een Bronzen legpenning toe te voegen aan de verordening, is voor het college
aanleiding de gemeenteraad voor te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen
Gooise Meren 2019 vast te stellen. Gelijktijdig wordt de verordening op onderdelen aangepast ten
behoeve van een efficiëntere toekenning en uitreiking van gemeentelijke onderscheidingen.
3.

Beoogd effect
Vaststellen van heldere afspraken over het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
binnen de gemeente Gooise Meren.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 De gemeenteraad stelt verordeningen vast
De gemeenteraad stelt gemeentelijke verordeningen vast. Het college, met de burgemeester als
portefeuillehouder, is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.
1.2 Voor de waardering van buitengewone prestaties inwoners is er verordening in het leven geroepen
Met de verordening wordt gezorgd voor stimulering en waardering van mensen die een bijzondere
prestatie leveren. Het uitreiken van onderscheidingen zorgt ervoor dat mensen zich gewaardeerd
voelen en gestimuleerd worden. Daarnaast draagt dit bij aan een positief imago van de gemeente.
1.3 De huidige verordening kent drie onderscheidingen
Na de herindeling van de gemeente is de Verordening regelende de instelling en het toekennen
van onderscheidingen Gooise Meren 2016, vastgesteld. In 2018 is de verordening aangevuld met
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een Vrijwilligersprijs voor kern Muiderberg: de Muiderbergse Echo. De verordening regelt de
criteria waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een onderscheiding.
In de huidige verordening zijn drie onderscheidingen opgenomen, te weten:
1. Zilveren Legpenning1
2. Vrijwilligersprijs2 (Bussum: de kleine Johannes, Naarden: het Naardens Compliment
Muiden: de Roemer, Muiderberg: de Muiderbergse Echo)
3. Jongerenonderscheiding3
1.4 Met de nieuwe verordening wordt de Bronzen legpenning geïntroduceerd
De Zilveren legpenning is de hoogste en enige waardering van de gemeente voor bijzondere
verdiensten van personen, instellingen, verenigingen en stichtingen. 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.
Voorbeelden die in aanmerking komen zijn:
•
Na 20 jaar inzet vrijwillige brandweer4;
•
Een zilveren of bronzen medaille op de Olympische Spelen, Wereldkampioenschap Europees
Kampioenschap,
•
Voor een Popprijs, Nederlandse Muziekprijs of andere prestigieuze sportprijs, kunstprijs of
culturele prijs.
•
Een jubileum van een vereniging of bedrijf in Gooise Meren ter gelegenheid van de viering
van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar.
•
Personen die door moedig en doordacht optreden mensen in een gevaarlijke situatie
geholpen hebben.
Met het toevoegen van een Bronzen legpenning komt er ook meer opbouw in het stelsel van
gemeentelijke onderscheidingen. Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het
toekennen van de Bronzen legpenning.
1.5 De verordening wordt aangepast ten behoeve van een efficiëntere toekenning en uitreiking
1.5.1 Vrijwilligersprijs (artikel 4.3)
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

1

Zilveren legpenning: De Zilveren legpenning kan worden toegekend als blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid aan

personen, instellingen, verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen die de gemeente of haar kernen door langduri ge
en bijzondere verdiensten of anderszins aan zich hebben verplicht.
2

Vrijwilligersprijs: De Vrijwilligersprijs van de gemeente Gooise Meren is een blijk van waardering voor de bijzondere inzet van een

vrijwilliger, een groep van vrijwilligers of een vrijwilligersorganisatie.
3

Jongerenonderscheiding: De jongerenonderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering aan een of meerdere

ingezetenen in de leeftijd tot 21 jaar, die zich van anderen heeft of hebben onderscheiden door langdurige onbaatzuchtige hul p
of zeer bijzondere incidentele inzet en daarmee anderen tot voorbeeld zijn.
4

De Kanselarij der Nederlandse Orden besloot om vanaf 2020 het gebruik te schrappen dat na 20 jaar bij de brandweer

automatisch een onderscheiding volgt. Onder meer vanwege het feit dat vrijwillige brandweerlieden wel een uurvergoeding
krijgen voor hun inzet. De Bronzen legpenning zou naar mening van het college een passende lokale onderscheiding zijn.
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wel liggen in de te kiezen kern.
1.5.2 Jongerenonderscheiding (artikel 5.2)
Het voorstel is om de jury uit 3 personen te laten bestaan, te weten: de portefeuillehouder
Jeugd, tevens voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en één of twee
jongeren van een maatschappelijke organisatie binnen de gemeente.
1.5.3 Jongerenonderscheiding (artikel 5.3)
De uitvoering van de onderscheiding gebeurt niet jaarlijks, maar gelijk nadat een jongere een
uitzonderlijke daad heeft verricht. Voorbeelden die in aanmerking komen zijn:
• De inzet voor een ander (vrijwilligerswerk op een sportvereniging, bij een jongerencentrum,
een buurthuis, een bibliotheek, een school, bij een humanitaire ramp, een project
ontwikkelingshulp buitenland, in buurten en wijken,).
• Het bieden van langdurige hulp aan ouderen, ouders, broers, zussen en/of zieken.
• Het breed bespreekbaar maken maatschappelijk relevante onderwerpen, bijv. zinloos geweld;
pesten; roken; alcohol.
• Overige bijzondere prestaties die nog niet op een andere wijze een waardering kregen.
Zie bijlage 3 Was-wordt lijst.
5. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Een subjectief element in de beoordeling is niet te vermijden.
De verordening bevat heldere afspraken over het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen.
Toch is enige subjectiviteit in de beoordeling niet te vermijden.
1.2 Als een Bronzen legpenning wordt toegevoegd, waarom geen Gouden legpenning?
De Zilveren legpenning is op dit moment de hoogste waardering van de gemeente voor bijzondere
verdiensten. Het toevoegen van een Gouden legpenning betekent een degradatie van de Zilveren
legpenning. Een Gouden legpenning is bovendien erg kostbaar. Eventueel kan de gemeenteraad in
bijzondere gevallen besluiten de Zilveren legpenning te voorzien van een gouden rand.
1.3 Er zijn naast de gemeentelijke onderscheidingen ook Koninklijke onderscheidingen
Nederland kent verschillende Koninklijke onderscheidingen voor mensen en organisaties die een
belangrijke rol vervullen of hebben vervuld in de samenleving of voor het Koninklijk Huis.
Als iemand in Nederland een lintje krijgt, wordt die persoon meestal onderscheiden in de Orde van
Oranje-Nassau5 of in de Orde van de Nederlandse Leeuw6. Naast persoonlijke onderscheidingen
kan de Koning ook een onderscheiding verlenen aan bedrijven, instellingen of verenigingen.
Landelijke organisaties en bedrijven kunnen het Predicaat Koninklijk7 ontvangen. Bedrijven uit het

5

Orde van Oranje-Nassau: Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de

samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
6

Orde van de Nederlandse Leeuw: Voor de Orde van de Nederlandse Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere

verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.
7

Predicaat Koninklijk: Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen,

instellingen of grote ondernemingen (meer dan 100 werknemers). Het symboliseert het respect, de waardering en het
vertrouwen van de Koning.
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midden- en kleinbedrijf kunnen in aanmerking komen voor het Predicaat Hofleverancier8. Aan
verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen op regionaal of lokaal niveau kan de
Koning ook bij wijze van ereteken een Koninklijke Erepenning9 verlenen. Het voorstellen en
toekennen van een Koninklijke Onderscheiding gebeurt niet automatisch, maar op basis van een
voordracht.
6. Duurzaamheid
Het uitgangspunt in Gooise Meren is een duurzame samenwerking met inwoners, ondernemers en
(maatschappelijke) organisaties. We willen “dicht bij” de samenleving staan. Dit
voorstel draagt daaraan bij.
7. Financiële onderbouwing
Het toevoegen van een gemeentelijke onderscheiding brengt enige kosten met zich mee. De
uitvoering kan worden bekostigd uit het reguliere budget (Representatie).
8. Communicatie en participatie
Elk jaar wordt aandacht besteed aan het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding. De
mogelijkheden zijn ook op onze website opgenomen.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Na besluitvorming wordt de nieuwe verordening gepubliceerd. De wijzigingen zullen we via diverse
mediakanalen naar buiten brengen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1.
Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019
2.
Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen Gooise Meren
3.
Was-wordt lijst
4.
Overzicht Zilveren legpenning vanaf 2000

8

Predicaat Hofleverancier: De Koning kan het Recht tot het voeren van het Koninklijk Wapen met de toevoeging 'Bij Koninklijke

Beschikking Hofleverancier' toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen (minder dan 100 werknemers) die een
vooraanstaande plaats innemen in hun regio en daarnaast 100, 125 (of een veelvoud van 25) jaar bestaan.
9

Koninklijke Erepenning: De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of

instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere
verdiensten van de ontvanger.
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5.
6.

Overzicht toekenning Vrijwilligersprijzen vanaf 2000
Overzicht gemeentelijke onderscheidingen
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘ wijzigen van Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019’
met zaaknummer 1292614 van het college van burgemeester en wethouders, en
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Besluit
De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gooise Meren 2019 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Verordening regelende de instelling en het toekennen van
onderscheidingen Gooise Meren 2018.

Aldus vastgesteld in de 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
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