
Verordening gemeentelijk 
decoratiestelsel 



Verordening gemeentelijke onderscheidingen 

 

 

De raad van de gemeente Waalwijk 

Gezien het voorstel van het college van Waalwijk van  

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet 

 

BESLUIT: 

 

Vast te stellen de Verordening Gemeentelijke onderscheidingen 

 

Artikel 1. Instelling 

De volgende gemeentelijke onderscheidingen worden ingesteld: 

- de gemeentelijke erespeld; 

- de gemeentelijke erepenning; 

- het jeugdlintje. 

 

Artikel 2. Bevoegdheid 

1. Het college kan op verzoek of op eigen initiatief een gemeentelijke onderscheiding 

toekennen.  

2. Aan de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding zijn geen rechten en 

verplichtingen verbonden. 

3. De toekenning en/of afwijzing van een gemeentelijke onderscheiding is geen besluit in 

de zin van 1:3 Awb. 

 

Artikel 3. De gemeentelijke erespeld 

1. De gemeentelijke erespeld van de gemeente Waalwijk wordt als blijk van waardering 

en erkentelijkheid toegekend aan hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap als 

geheel, dan wel een gedeelte daarvan, in maatschappelijke, culturele of andere zin 

verdienstelijk hebben gemaakt. 

2. Bij de toekenning van de gemeentelijke erespeld wordt een zilveren speld met daarop 

het wapen van de gemeente Waalwijk uitgereikt met een oorkonde waarop de redenen 

die tot erkenning hebben geleid, staan vermeld. 

3. De erespeld kan niet worden toegekend, indien de betrokkene in aanmerking komt 

voor de erepenning of een landelijk verstrekte blijk van erkenning. 

 

Artikel 4. De gemeentelijke erepenning 

1. De erepenning wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend en wel als blijk van 

waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap in 

hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. 

2. Bij de toekenning van de gemeentelijke erepenning wordt een bronzen penning met 

draagspeld uitgereikt met een oorkonde waarop de redenen die tot erkenning hebben 

geleid, staan vermeld. 

3. De erepenning kan niet worden toegekend, indien de betrokkene in aanmerking komt 

voor een landelijk verstrekte blijk van erkenning. 

 

Artikel 5. Het jeugdlintje 

1. Het jeugdlintje wordt als blijk van waardering en erkenning toegekend aan jeugdigen 

tot 18 jaar, wonend in de gemeente Waalwijk, die zich belangeloos hebben ingezet voor 

anderen, voor Waalwijk of een bijzondere prestatie hebben verricht.  

2. Bij de toekenning van een jeugdlintje wordt een medaille uitgereikt met een oorkonde 

waarop de redenen die tot erkenning hebben geleid, staan vermeld. 



Artikel 6 Uitreiking 

De uitreiking zal geschieden door de burgemeester of de betrokken portefeuillehouder. In 

overleg met de aanvrager(s) wordt de datum, het tijdstip en de wijze waarop de 

betreffende onderscheiding wordt uitgereikt, overlegd. 

 

Artikel 7 Vormgeving 

Het college stelt nadere regels over de vormgeving van de in artikel 3, 4 en 5 genoemde 

gemeentelijke onderscheidingen. 

 

Artikel 8 Overdracht 

De bevoegdheid tot toekenning van een gemeentelijke onderscheiding kan niet worden 

overgedragen aan een lid van het college. 

 

Artikel 9 Register 

Elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt op een door het college 

nader te bepalen wijze geregistreerd. 

 

Artikel 10 Intrekking onderscheiding 

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college besluiten de 

toekenning van een gemeentelijke onderscheiding zoals vermeld in artikel 3, 4 en 5 in te 

trekken. 

 

Artikel 11 Intrekking oude verordening 

De verordening over gemeentelijke onderscheidingen die op het grondgebied van de 

gemeente Waalwijk van toepassing is, wordt hierbij ingetrokken. 

 

Artikel 12 Hardheidsclausule 

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun 

oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van een beoogd kandidaat af te 

wijken van deze verordening. 

 

Artikel 13 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening gemeentelijke 

onderscheidingen.’ 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  

 

 

De raad voornoemd, 

 

De griffier,       de voorzitter, 

 

G. Kocken       drs. A.M.P. Kleijngeld 

 


