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Gemeentelijke onderscheidingen

Geadviseerd besluit
De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Renkum vaststellen.

Toelichting op beslispunten
In onze gemeente worden erepenningen nog toegekend op basis van een ´leidraad´ die de raad op
22 juli 1954 heeft vastgesteld. Enig criterium voor toekenning van een erepenning is dat iemand
zich jegens de gemeente zeer verdienstelijk heeft gemaakt en deswege aanspraak mag maken op
waardering en dankbaarheid. Wij stellen u voor deze leidraad te vervangen door bijgevoegde
Verordening erepenning. Het voorstel behelst een update van de leidraad. Daarnaast zijn criteria
voor de toekenning van de erepenning toegevoegd. Verder wordt een nieuw soort penning
geïntroduceerd, te weten de penning van verdiensten.

Beoogd effect
Update en aanscherping van de kaders voor toekenning van erepenningen. Introductie van een
nieuwe penning. Betrekken fractievoorzittersoverleg bij benoemingen.

Kader
De raad is bevoegd om verordeningen vast te stellen over ´de huishouding van de gemeente´.
Deze bevoegdheid ontleend de raad aan artikel 149 van de Gemeentewet. Het is aan de raad om te
beoordelen welke verordeningen hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt.
Argumenten
Motie PRD/D66/VVD
Op 31 mei 2017 hebben wij de motie Verordening toekenning gemeentelijke onderscheidingen van
de PRD/D66 en VVD overgenomen. In de motie wordt het college opgedragen om in 2017 een
voorstel ter goedkeuring van de raad voor te leggen betreffende een op te stellen “Verordening
toekenning gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeente Renkum” waarin de criteria voor de
toekenning en de rol van de raad inzake de besluitvorming zijn vastgelegd. Met dit voorstel geven
wij uitvoering aan deze motie.

Voorstel aan de raad
De erepenning
Zoals aangegeven dateert de leidraad voor toekenning van erepenningen uit 1954. Het is wenselijk
de leidraad te vervangen door een verordening. Wij willen de erepenning zoals deze in onze
gemeente gebruikt wordt, in stand houden. Gelet daarop hebben wij in de verordening de
beschrijving van de penning (nagenoeg) ongewijzigd gelaten.
Criteria
Wel stellen wij voor om enige criteria toe te voegen voor de toekenning. Deze criteria zijn
opgenomen in artikel 2 (zie hierna).
A. Bijzondere verdiensten
Aan het huidige criterium uit de leidraad voor toekenning hebben wij toegevoegd: personen die zich
jegens de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Zo kunnen wij ook een
erepenning toekennen als hiervoor een groot maatschappelijk draagvlak bestaat.
B. Activiteiten van niet-commerciële aard
De activiteiten die aanleiding geven tot toekenning moeten van niet-commerciële aard zijn en
mogen niet te beschouwen zijn als werkzaamheden verricht ten dienste van een zelfstandige
onderneming of in opdracht van de werkgever.
C. Onderscheidend van soortgelijke activiteiten
Met dit criterium willen we aangeven dat een persoon zich wel ten opzichte van anderen moet
hebben onderscheiden, wil hij of zij in aanmerking komen voor een erepenning.
Besluit tot toekenning
In de huidige leidraad is opgenomen dat het college uitsluitend in een voltallige vergadering beslist
aan wie de erepenning zal worden uitgereikt. Deze bepaling hebben wij niet overgenomen in de
voorgestelde verordening. Wij achten een quorum voor een besluit tot toekenning voldoende. In
geval een besluit moet worden genomen over het verlenen van een erepenning aan een scheidend
burgemeester, is het wenselijker om zonder die burgemeester te beslissen in de betreffende
collegevergadering.
De penning van verdiensten
Wij stellen voor een nieuw soort penning in te stellen, te weten de penning van verdiensten. Deze
penning kan worden toegekend aan een inwoner die een uitzonderlijke prestatie op het gebied van
sport, kunst of cultuur heeft geleverd. Naar ons oordeel zou deze penning ook door een wethouder
uitgereikt worden, omdat de portefeuilles sport en kunst & cultuur vaak bij een wethouder zijn
ondergebracht. Enig criterium is dat een inwoner een uitzonderlijke prestatie op het gebied van
sport, kunst of cultuur heeft geleverd. Dit criterium biedt voldoende ruimte om in te spelen op de
specifieke prestatie van de betreffende sporter, kunstenaar of artiest. Mocht de praktijk anders
uitwijzen, dan kan de verordening worden aangepast. Nu het gaat om een penning die wordt
ingesteld bij een verordening van de gemeente Renkum, zullen de verdiensten een relatie met de
gemeente Renkum moeten hebben.
Het register
Wij houden een register bij van personen die een gemeentelijke erepenning hebben ontvangen. In
dit register wordt een korte omschrijving opgenomen van de activiteiten waarvoor de erepenning is
verleend. Als u beslist om bijgaande verordening vast te stellen, zullen wij in dit register ook
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opnemen welke penningen van verdiensten zijn toegekend. Daarnaast wordt van iedere toekenning
van een penning een motivatie vermeld. Dit register zullen wij op onze website plaatsen.
Rol van de raad
In de motie wordt aangegeven dat de raad op geen enkele wijze wordt betrokken in de benoeming
inzake het ereburgerschap. Verzocht wordt om een rol van de raad inzake deze besluitvorming.
Passend in een dualistisch stelsel is dat de raad de kaders stelt en dat het college beslist over
individuele gevallen. U kunt als raad uw invloed uitoefenen op de toekenning van erepenningen,
door de criteria hiervoor vast te stellen in de verordening (zie hierboven). Het is vervolgens aan het
college om uitvoering te geven, aan de mogelijkheden die de verordening biedt. Wij stellen voor om
daarbij de fractievoorzitters een rol te geven. Dit willen wij doen door hen vertrouwelijk te
consulteren. Deze vertrouwelijke consultatie kan in een voorkomend geval worden vormgegeven op
de wijze waarop wij dat bijvoorbeeld ook doen met vertrouwelijke raadsbrieven: wij passen de
procedure op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht toe. Dit houdt in dat op de
fractievoorzitters een geheimhoudingsplicht rust. Schending van deze plicht is strafbaar.

Draagvlak
Het voorstel behelst de vaststelling van een verordening. U beslist of de verordening in de door ons
aangeboden wijze kan worden vastgesteld dan wel op de door u als raad gewenste wijze.

Aanpak/Uitvoering
Als u de verordening conform advies vaststelt, zullen wij onze beslissingen tot het toekennen van
erepenningen nemen met inachtneming van de in artikel 2 opgenomen criteria. Beslissingen over
toekenning van een penning van verdiensten zullen nemen met inachtneming van het in artikel 3
opgenomen criterium. Het register zullen wij plaatsen op onze website.

Communicatie
Als u deze verordening vaststelt, zal deze worden gepubliceerd op www.overheid.nl bij Lokale weten regelgeving. Wij werken nog nader uit hoe wij bekendheid zullen geven aan de gewijzigde
verordening en de instelling van de penning van verdiensten.

Financiële consequenties
Als u bijgevoegde verordening vaststelt, zal er een nieuwe penning moeten worden gemaakt (de
penning van verdiensten). Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke kosten daarmee gemoeid
zijn.

Juridische consequenties
Tegen het vaststellen van de verordening kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

WMO-aspecten
n.v.t.

Gezondheid
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.
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Effect op vermindering regeldruk
Geen. Een oude regeling wordt vervangen door een nieuwe.

Alternatieven
1. De huidige regeling handhaven. Dit houdt in dat er slechts één criterium is voor toekenning:
iemand moet zich jegens de gemeente zeer verdienstelijk hebben gemaakt en om die reden
aanspraak kunnen maken op waardering en dankbaarheid.
Wij adviseren u een nieuwe verordening vast te stellen en daarin aan te geven welke criteria u van
belang acht om in aanmerking te komen voor een erepenning. In ons voorstel hebben wij
aangegeven hoe naar ons oordeel deze criteria kunnen worden ingevuld.
2. Geen nieuwe soort penning instellen. Aan uw besluit tot instelling van een nieuwe penning zijn
kosten verbonden, want er zullen één of meerdere penning moeten worden ontworpen en gemaakt.
Indien u met het maken van dergelijke kosten niet akkoord gaat, kunt u besluiten de penning van
verdiensten niet in te stellen.
3. U kunt de penning van verdiensten beperken tot prestaties op het gebied van sport. Daaraan zou
u dan specifieke criteria kunnen koppelen. Zo zou u kunnen bepalen dat een sportpenning
uitsluitend wordt toegekend aan een sporter die:
- Nederlands-, Europees-, Wereld- en/of Olympisch kampioen is geworden;
- op het moment van de prestatie woonachtig in de gemeente Renkum is en lid is van een
vereniging die op haar beurt weer lid is van een door het NOC*NSF erkende sportbond;
- die niet meer woonachtig is in de gemeente Renkum maar vanwege zijn/haar prestatie en
uitstraling binnen de sport nog steeds als zodanig wordt gezien.
Dit voorbeeld is ontleend aan de Verordening sportpenning van de gemeente Woensdrecht.
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