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Verordening betreffende het verlenen van het ere-burgerschap en het
toekennen van de gouden-erepenning der gemeente Kerkrade
De raad van de gemeente Kerkrade heeft vastgesteld:
De verordening betreffende het verlenen van het ere-burgerschap en het
toekennen van de gouden-erepenning der gemeente Kerkrade

Artikel 1
Ingesteld wordt:
a. het ere-burgerschap der gemeente Kerkrade;
b. de gouden ere-penning der gemeente Kerkrade.

Artikel 2
Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen verleend en wel als blijk van grote waardering aan hen, die zich jegens de gemeente Kerkrade in uitzonderlijke mate verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 3
Het verlenen van het ere-burgerschap geschiedt door de gemeenteraad in een besloten vergadering
wanneer een desbetreffend voorstel van Burgemeester en Wethouders door de gemeenteraad met een
meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen wordt aangenomen.

Artikel 4
Aan het ere-burgerschap is verbonden een gouden medaille.

Artikel 5
De gouden ere-penning kan slechts worden toegekend aan hen, die zich bijzondere verdienstelijk hebben
gemaakt ten opzichte van de gemeente Kerkrade.

Artikel 6
De toekenning van de ere-penning geschiedt bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders.
Burgemeester en Wethouders leggen van elk besluit tot toekenning van de ere-penning een afschrift
over aan de gemeenteraad.

Artikel 7
De gouden medaille verbonden aan het ere-burgerschap en de gouden ere-penning worden vervaardigd
als draagmedaille, vertonende aan de voorzijde het wapen der gemeente Kerkrade en aan de achterzijde
een toepasselijke inscriptie.
De gouden medaille heeft een middellijn van 30 mm en de gouden ere-penning een middellijn van 20
mm.

Artikel 8
Een afschrift van het raadsbesluit resp. het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders
wordt aan de begiftigde uitgereikt door de burgemeester onder aanbieding van de gouden medaille
resp. de gouden ere-penning.

Artikel 9
1.
2.
3.

Van elke verlening van het ere-burgerschap en van elke toekenning van de gouden ere-penning
wordt aantekening gehouden in een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen register.
Het register, waarin de toekenning wordt ingeschreven, draagt de naam “Ereboek der gemeente
Kerkrade”.
In het ereboek worden mede vermeld de bijzonderheden, welke tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1960.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade in zijn openbare vergadering van 17 december
1959.
De voorzitter, de secretaris,
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