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Verordening tot regeling van de instelling en de toekenning van de
gemeentelijke eretekenen van de gemeente Maasgouw
De raad van de gemeente Maasgouw, Gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2007, Overwegende het advies van de Raadscommissie d.d. 19 juni 2007, Gelet op artikel
149 Gemeentewet, BESLUIT: 1. In te trekken de verordeningen tot regeling van de instelling en de toekenning van de gemeentelijke eretekenen van de gemeenten Maasbracht, Heel en Thorn;
2. Vast te stellen de "Verordening tot regeling van de instelling en de toekenning van de gemeentelijke
eretekenen van de gemeente Maasgouw"".

Deel ALGEMEEN
Artikel 1
Ingesteld worden:
Een erepenning van de gemeente Maasgouw, waaraan een ereburgerschap verbonden is;
1.
Een medaille van waardering van de gemeente Maasgouw.
2.

Artikel 2
1.
2.

De raad besluit tot het verlenen van de erepenning en daaraan verbonden toekenning van het
ereburgerschap als bedoeld in artikel 1.1.;
De raad besluit tot het verlenen van de medaille van waardering als bedoeld in artikel 1.2.

Artikel 3
1.

2.

Van het verlenen van zowel de erepenning als de medaille van waardering wordt akte opgemaakt,
onder vermelding van de omstandigheden die tot de verlening van de onderscheiding hebben
geleid;
Ten bewijze van de verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde uitgereikt,
vermeldende de aard van de onderscheiding, de datum van het besluit van de raad of burgemeester
en wethouders, een korte motivering en de datum van de uitreiking; 3. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de onderscheiding aan de begiftigde wordt
uitgereikt.

Deel EREPENNING EN EREBURGERSCHAP
Artikel 4
1.

2.

3.
4.

De erepenning en het - uitsluitend als het een natuurlijke persoon betreft - daaraan verbonden
ereburgerschap worden slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend, als blijk van grote waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid van de gemeente Maasgouw jegens een natuurlijke persoon
of rechtspersoon, ingezetene of niet ingezetene, die verdiensten van exceptionele aard heeft voor
de gemeenschap van Maasgouw;
Vorenstaande verdiensten van exceptionele aard zijn tot stand gekomen door het dragen van
verantwoordelijkheden of het hebben van bekwaamheden, op individuele basis of in een ruimer
verband, die aanmerkelijk groter zijn dan de samenleving mag verwachten;
Bovendien hebben de verdiensten van exceptionele aard een uniek karakter, zijn zij derhalve niet
regulier en hebben zij een (eu)regionale of nationale uitstraling;
De onder lid 2 van dit artikel genoemde verantwoordelijkheden of het inzetten van bekwaamheden
op basis van aanzienlijke talenten zijn van grote invloed op of hebben verstrekkende betekenis
voor de sport, het welzijn, de cultuur of de uitstraling van de gemeente en gemeenschap van
Maasgouw.

Artikel 5
1.
2.
3.

1

De erepenning wordt uitgevoerd in de vorm van een legpenning en wordt geslagen in zilver;
De legpenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Maasgouw en aan de
achterzijde een toepasselijke inscriptie;
Bij de legpenning behoort een gouden reversspeld, die het wapen van de gemeente Maasgouw
vertoont.
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Deel MEDAILLE VAN WAARDERING
Artikel 6
1.

2.
3.

De medaille van waardering wordt toegekend, als blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid van de gemeente Maasgouw jegens een natuurlijke persoon of rechtspersoon, ingezetene of niet-ingezetene, die bijzondere verdiensten heeft voor de gemeenschap van Maasgouw;
Vorenstaande verdiensten zijn tot stand gekomen door het ontplooien van een grote inzet op individuele basis of in een ruimer verband, gedurende geruime tijd;
De grote inzet op individuele basis of in een ruimer verband heeft geresulteerd of resulteert nog
steeds in opvallende prestaties, die voor de sport, het welzijn, de cultuur of de uitstraling van de
gemeenschap van Maasgouw van bijzondere waarde zijn.

Artikel 7
1.
2.
3.

De medaille van waardering wordt uitgevoerd in de vorm van een legpenning en wordt geslagen
in brons;
De legpenning vertoont aan de voorzijde het wapen van de gemeente Maasgouw en aan de
achterzijde een toepasselijke inscriptie;
Bij de legpenning behoort een zilveren reversspeld, die het wapen van de gemeente Maasgouw
vertoont.

Artikel 8
Van elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt - voorzover het een natuurlijke persoon
en inwoner van de gemeente Maasgouw betreft - een aantekening opgenomen in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 9
De uitvoering van de verordening ligt in handen van burgemeester en wethouders.

Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag nadat zij is bekend gemaakt.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, d.d. 28 juni 2007.

2

Cvdr 2017 nr. CVDR77265_1

28 november 2017

