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Officiële uitgave van Ede.

Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2008
De raad van de gemeente Ede;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 maart 2008, nummer
AJZ 2008 4079;
Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

Artikel 1
Ingesteld worden:
Het ereburgerschap van de gemeente Ede;
a.
de erepenning van de gemeente Ede;
b.
de medaille van verdienste van de gemeente Ede;
c.
het kinder- en jongerenlintje van de gemeente Ede.
d.

Artikel 2
a.
b.

c.

d.

De toekenning van het predikaat ereburger gaat gepaard met de uitreiking van een oorkonde en
een bijbehorende speld;
de erepenning is uitgevoerd in zilver en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Ede
en het opschrift “Gemeente Ede”. Aan de achterzijde wordt de naam van de onderscheidene en
de datum van uitreiking gegraveerd;
de medaille van verdienste is een draagmedaille aan een lint in gemeentekleur, is uitgevoerd in
zilver en draagt aan de voorzijde het wapen van de gemeente Ede. Aan de achterzijde staat een
afbeelding die symbool staat voor de gemeente Ede;
het kinder- en jongerenlintje is een speciaal voor deze doelgroep ontworpen medaille aan een
lint.

Artikel 3
Het ereburgerschap kan worden toegekend aan bijzondere personen die uitzonderlijke verdiensten
hebben jegens de Edese gemeenschap.

Artikel 4
De erepenning kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen,
zowel ingezetenen als niet-ingezetenen en aan organisaties, die:
langdurig grote verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap;
·
zeer bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap gedurende korte tijd;
·
een zeer bijzondere prestatie hebben verricht op bijvoorbeeld cultureel, sportief of enig ander
·
gebied.

Artikel 5
De medaille van verdienste kan worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid
aan personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen en aan organisaties, die:
in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap;
·
op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin;
·
een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied;
·
in de hoogste klasse of op het hoogste niveau van de betreffende sport, een landelijke of interna·
tionale titel of prijs hebben behaald.

Artikel 6
Een kinderlintje kan worden toegekend aan in de gemeente Ede wonende kinderen of groepen kinderen
van 6 t/m 12 jaar, die:
langdurig en belangeloos hulp bieden aan personen of organisaties die op grond van hun om·
standigheden daaraan behoefte hebben;
zich langdurig en belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel;
·
een éénmalige bijzondere prestatie hebben verricht;
·
de verrichte activiteiten of prestatie mogen niet langer dan één jaar in het verleden liggen.
·
in de hoogste klasse of op het hoogste niveau van de betreffende sport, een landelijke of interna·
tionale titel of prijs hebben behaald.
de prestatie op het gebied van sport dient in het lopende jaar te zijn geleverd.
·
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Artikel 7
Een jongerenlintje kan worden toegekend aan in de gemeente Ede wonende jongeren of groepen jongeren van 13 t/m 20 jaar, die:
langdurig en belangeloos hulp bieden aan personen of organisaties die op grond van hun om·
standigheden daaraan behoefte hebben;
zich langdurig en belangeloos inzetten voor een maatschappelijk doel;
·
een éénmalige bijzondere prestatie hebben verricht;
·
de verrichte activiteiten of prestatie mogen niet langer dan één jaar in het verleden liggen;
·
in de hoogste klasse of op het hoogste niveau van de betreffende sport, een landelijke of interna·
tionale titel of prijs hebben behaald.
de prestatie op het gebied van sport dient in het lopende jaar te zijn geleverd.
·

Artikel 8
Het ereburgerschap en de erepenning kunnen postuum worden toegekend mits het een persoon betreft
wiens verdiensten met één van de genoemde onderscheidingen gehonoreerd zou worden als deze
persoon in leven was gebleven.
Postume toekenning geschiedt binnen een jaar na overlijden.

Artikel 9
Toekenning van het ereburgerschap, de erepenning en de eremedaille geschiedt door het college van
burgemeester en wethouders, op voordracht van de burgemeester.

Artikel 10
Kandidaten voor een kinder- of jongerenlintje kunnen worden voorgedragen door personen die op
enige wijze betrokken zijn bij één of meerdere kinderen en/of jongeren uit de in artikel 6 en 7 omschreven
groepen. Daarna adviseert een jury het college van burgemeester en wethouders over de binnengekomen
voordrachten.
Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van een kinder- of jongerenlintje.
De jury bestaat uit personen die affiniteit met de doelgroep hebben:
de wethouder jeugd- en jongerenwerk;
·
de voorzitter van de gemeentelijke jongerenraad
·
unit-hoofd politie
·
een raadslid
·
een medewerk(ster) van Welstede die actief is in het jeugd- en jongerenwerk.
·

Artikel 11
Bekendmaking van het ereburgerschap en uitreiking van de erepenning, de medaille van verdienste of
kinder- en jongerenlintjes geschiedt door de burgemeester tijdens een openbare bijeenkomst.

Artikel 12
a.
b.
c.

Bij de bekendmaking van het ereburgerschap ontvangt de begiftigde een oorkonde, een draagspeld
en het toekenningsbesluit;
bij de uitreiking van de erepenning en van de medaille van verdienste ontvangt de begiftigde een
oorkonde, een draagspeld en het toekenningsbesluit.
bij de uitreiking van het kinder- en jongerenlintje ontvangen de kinderen een medaille, een oorkonde en het toekenningsbesluit.

De oorkonde bevat de overwegingen die tot toekenning van het ereburgerschap, de erepenning, de
medaille van verdienste of het kinder- en jongerenlintje hebben geleid.

Artikel 13
Van elke toekenning van het ereburgerschap, de erepenning, de medaille van verdienste of het kinderlintje wordt aantekening gehouden in een register, genaamd Register der gemeentelijke onderscheidingen. In dit register worden de overwegingen, die tot de toekenning hebben geleid, vermeld.

Artikel 14
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.
De Verordening gemeentelijke onderscheidingen Ede 2003, zoals vastgesteld op 18 december 2003
komt te vervallen.
Vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 2008, nr. V.R. 2008/20.

2

Cvdr 2017 nr. CVDR3484_1

3 januari 2017

Bekendgemaakt d.d. 6 augustus 2008.
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