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Verordening gemeentelijke onderscheidingen Rijswijk 2015
De gemeenteraad van Rijswijk,
Bijeen in openbare vergadering op 15 december 2015
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 20 oktober 2015, nr. 15.110562
BESLUIT:
In te trekken de Verordening betreffende de uitreiking van de Rijswijkse erepenning 2011, zoals
I.
vastgesteld op 14 december 2010;
Vast te stellen de “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Rijswijk 2015”, als volgt:
II.
Preambule
De ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen Rijswijk’ is een waardevolle aanvulling op het
landelijke decoratiestelsel.
Aan mensen die een bijzondere prestatie op lokaal niveau hebben geleverd kunnen wij hiermee
vanuit de gemeente zelf onze erkenning tonen. Deze lokale blijk van waardering zorgt voor een
verrijking van de mogelijkheden om de band met de inwoners van Rijswijk te versterken en is
goed voor de maatschappelijke samenhang in onze gemeente.

Artikel 1
De gemeente Rijswijk kent de volgende gemeentelijke onderscheidingen:
het ereburgerschap
a.
de erespeld
b.
het jeugdlintje
c.
de sportprijs
d.
de vrijwilligersprijs
e.

Artikel 2
1.
2.
3.
4.

Toekenning van het ereburgerschap geschiedt door de raad op voordracht van een commissie
(zie art. 8, lid 1);
Toekenning van de erespeld en het jeugdlintje geschiedt door het college van burgemeester en
wethouders.
Bekendmaking van het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje geschiedt door de burgemeester tijdens een openbare bijeenkomst.
Het toekenningsbesluit bevat de overwegingen die tot toekenning van het ereburgerschap, de
erespeld en het jeugdlintje hebben geleid.

Artikel 3
Kandidaten voor het ereburgerschap, de erespeld en het jeugdlintje worden voorgedragen door personen
uit de samenleving of door het gemeentebestuur.

Artikel 4
1.
2.
3.

1

Van elke toekenning van het ereburgerschap, de erespeld of het jeugdlintje houdt het college van
burgemeester en wethouders aantekening in een register.
In het register worden mede de gronden vermeld die tot de toekenning hebben geleid.
Bij intrekken van het ereburgerschap of de erespeld wordt de vermelding in het register doorgehaald.
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Artikel 5 Ereburger
Het ereburgerschap wordt verleend als blijk van hoogste waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen van de gemeente Rijswijk, die zich op uitzonderlijke wijze op enig
terrein jegens de gemeente en de Rijswijkse samenleving dan wel een deel daarvan algemeen erkende
buitengewone verdiensten hebben verworven.

Artikel 6
De erespeld kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen vanaf 18
jaar en aan niet- natuurlijke personen (zoals verenigingen, stichtingen of bedrijven), zowel ingezetenen
als niet-ingezetenen die:
langdurig (tenminste 10 jaar) verdienstelijk zijn geweest voor de Rijswijkse gemeenschap;
a.
zeer bijzondere prestaties hebben verricht voor de Rijswijkse gemeenschap.
b.

Artikel 7 Jeugdlintje
Het Jeugdlintje kan worden toegekend aan in de gemeente Rijswijk wonende kinderen/jongeren of
groepen kinderen/jongeren van 6 t/m 18 jaar.

Artikel 8
1.
2.
3.
4.

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd commissies in te stellen die het college
adviseren over de toekenning van de gemeentelijke onderscheidingen.
Een commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden.
De burgemeester is voorzitter van de commissie.
De leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Voor benoeming
komen in aanmerking personen uit de Rijswijkse samenleving die affiniteit hebben met de doelgroep.

Artikel 9
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd criteria vast te stellen met betrekking tot het
nomineren van kandidaten voor een gemeentelijke onderscheiding.

Artikel 10
1.

2.

Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de raad, op voorstel van
het college van burgemeester en wethouders, besluiten de toekenning van het ereburgerschap
in te trekken.
Het college is, indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, bevoegd de
toekenning van de erespeld in te trekken.

Artikel 11 Sportprijs
Het doel van de uitreiking van de sportprijzen is de Rijswijkse sporter in het zonnetje te zetten. Het
subdoel is sportverenigingen, het bedrijfsleven en de gemeente Rijswijk op informele manier met elkaar
in contact te brengen.

Artikel 12 Vrijwilligersprijs
Het doel van de uitreiking van de vrijwilligersprijzen is de Rijswijkse vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Artikel 13 Citeertitel
De verordening wordt aangehaald als: “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Rijswijk 2015”.
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Artikel 14 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.
Aldus besloten door de Raad van de gemeente Rijswijk, in zijn openbare vergadering van 15 december
2015.
de gemeenteraad,
de griffier, J.A. Massaar, bpa
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