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Verordening gemeentelijke onderderscheidingen
DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK
Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck
d.d. ***
Gelet op de bepalingen van de gemeentewet:
Besluit
In te trekken de: “verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen van de
gemeente Cranendonck 1999”
En vast te stellen de navolgende “verordening gemeentelijke onderscheidingen 2009”

Artikel 1: onderscheidingen
De onderscheidingen van de gemeente Cranendonck zijn:
het Ereburgerschap van de gemeente Cranendonck;
1.
2.

de draagspeld in goud;

3.

de draagspeld in zilver;

4.

de vrijwilligers legpenning.

Artikel 2: Bevoegdheid
1.
2.

Het Ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad, op voorstel van burgemeester en wethouders.
De toekenning van de draagspeld in goud, de draagspeld in zilver en van de vrijwilligers legpenning
geschiedt bij besluit van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt aan de raad medegedeeld.

Artikel 3: Ereburgerschap
1.

2.
3.

Het Ereburgerschap kan worden toegekend als eerbetoon aan personen die zich uitzonderlijk
verdienstelijk hebben gemaakt voor het verrichten van een prestatie die van zeer grote betekenis
is voor de gemeente Cranendonck.
Als bewijs van dit Ereburgerschap ontvangt de onderscheidene een oorkonde alsmede een gouden
draagspeld.
Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad al dan niet op
voorstel van burgemeester en wethouders, besluiten de begiftigde van het Ereburgerschap
vervallen te verklaren.

Artikel 4: Draagspeld in goud
1.

2.

3.

De draagspeld in goud kan worden toegekend als blijk van waardering aan een persoon, vereniging,
instelling of stichting, die zich jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere
wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt en al eerder in het bezit is gesteld van de
draagspeld in zilver.
Als bewijs van de toekenning van de draagspeld in goud ontvangt de onderscheidene een gouden
draagspeld. De begiftigde vereniging, stichting of instelling ontvangt een oorkonde uit het register
van gemeentelijke onderscheidingen.
In uitzonderlijke gevallen kan het college van het gestelde in het eerste lid afwijken en direct de
draagspeld in goud toewijzen.

Artikel 5: Draagspeld in zilver
1.

2.

3.

1

De draagspeld in zilver kan worden toegekend als blijk van waardering aan een persoon, vereniging,
instelling of stichting, die zich langdurig jegens de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op
bijzondere wijze op enigerlei terrein verdienstelijk heeft gemaakt.
Als bewijs van de toekenning van de draagspeld in zilver ontvangt de onderscheidene een zilveren
draagspeld. De begiftigde vereniging, stichting of instelling ontvangt een oorkonde uit het register
van gemeentelijke onderscheidingen.
Voor de draagspeld in zilver komen in ieder geval in aanmerking raadsleden die 25 jaren het
raadslidmaatschap hebben vervuld en wethouders die 12 jaren het wethouderschap hebben
vervult.
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Artikel 6: Vrijwilligers legpenning
1.

2.

De vrijwilligers legpenning kan worden toegekend als blijk van waardering aan ingezetenen, aan
in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en instellingen, die een bijzondere prestatie
hebben verricht.
Als bewijs van de toekenning van de vrijwilligers legpenning van verdienste ontvangt de
onderscheidene een oorkonde uit het register van gemeentelijke onderscheidingen.

Artikel 7: Vormgeving
1.

2.

De gemeentelijke draagspelden dragen aan de voorzijde een voorstelling van het gemeentelogo,
de kraanvogel. De vrijwilligers legpenning draagt aan de voorzijde het gemeentelogo, met
daaromheen het opschrift Cranendonck.
De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de onderscheidingstekenen worden bepaald door
het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8: Register van gemeentelijke onderscheidingen
Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt door burgemeester en wethouders
aantekening gehouden in een register. Burgemeester en wethouders bepalen de vorm van het register

Artikel 9: Uitreiking gemeentelijke onderscheidingen
Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze, waarop de gemeentelijke
onderscheidingen worden uitgereikt.

Artikel 10: Inwerkingtreding
1.
2.

De verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Grenskoerier;
De verordening wordt aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderderscheidingen”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Cranendonck in de openbare vergadering d.d. 22
september 2009.

DE RAAD VOORNOEMD,

De secretaris,
Mr ** Bemelmans

De voorzitter, B.P. Meinema
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