Toetsingscriteria gemeentelijke onderscheidingen
Collegebesluit d.d. 13-10-2009

Onderhavige toetsingscriteria zijn te beschouwen als nadere beleidsregels op de Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen vastgesteld door de raad d.d. 10-12-2009.
1. De gemeentelijke erespeld van de gemeente Waalwijk (artikel 3 lid 1van de verordening) 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. De erepenning van de gemeente Waalwijk (artikel 4 lid 1 van de verordening) wordt
slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend. Het is een blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend voor hen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap in hoge mate
verdienstelijk hebben gemaakt.
3. Het jeugdlintje van de gemeente Waalwijk (artikel 5 lid 1 van de verordening) wordt
als blijk van waardering en erkenning toegekend aan jeugdigen tot 18 jaar, wonend in de
gemeente Waalwijk, die zich gedurende langere tijd belangeloos hebben ingezet voor anderen, voor Waalwijk of een bijzondere prestatie hebben verricht.

SPECIFIEKE CRITERIA

Ad 1) Criteria voor de gemeentelijke erespeld
De gemeentelijke erespeld kan worden toegekend aan maatschappelijk betrokken Waalwijkers. Hieronder kunnen worden gerekend: Waalwijkers die zich hebben onderscheiden
op het gebied van wetenschap, sport, kunst en cultuur, religie, wetenschap, economie,
milieu, maatschappelijke zorg of bestuur jegens de plaatselijke gemeenschap als geheel,
dan wel een gedeelte daarvan.

Ad 2) Criteria voor de erepenning
De erepenning kan worden toegekend aan:
1. Mensen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest voor Waalwijk of de samenleving, bijvoorbeeld op de terreinen van wetenschap, sport, kunst en cultuur, religie, wetenschap, economie, milieu, maatschappelijke zorg of bestuur;
2. Mensen die zeer belangrijke prestaties hebben geleverd of initiatieven hebben
ontplooid met een vernieuwend karakter of met een historische betekenis;
3. Mensen die een zeer belangrijke bijdrage hebben geleverd aan een positief imago
van de stad;
Daarbij dient te worden aangetekend dat het moet gaan om prestaties of initiatieven met
een Brabantse, landelijke of zelfs internationale uitstraling.

Daarnaast kan de gemeentelijke erepenning worden toegekend aan:
1. Burgemeesters die met eervol ontslag gaan;
2. Wethouders die ongeveer tweemaal vier jaar hebben gediend en van grote betekenis zijn geweest voor Waalwijk;
3. Raadsleden die ongeveer zestien jaar hebben gediend en van grote betekenis zijn
geweest voor Waalwijk.
Voor de erepenning komen mensen in aanmerking die wonen in Waalwijk, geboren en/of
getogen zijn in Waalwijk of een aanwijsbare sterke binding hebben met de gemeente.

Ad 3) Criteria voor het jeugdlintje
Het jeugdlintje kan worden toegekend aan:
1. Jeugdigen tot 18 jaar;
2. Wonend in de gemeente Waalwijk;
3. Jeugdigen die zich gedurende langere tijd belangeloos inzetten voor anderen, voor
Waalwijk of een bijzondere prestatie hebben verricht.
De jeugdlintjes worden uitgereikt indien sprake is van zich belangeloos inzetten voor de
gemeenschap: langdurig andere mensen helpen of een bijzondere prestatie leveren.
Denk daarbij aan: vrijwilligerswerk doen zoals iedere dag de hond van een oude buurvrouw uitlaten, bijzondere prijzen winnen, een ander kind uit het water redden, de buurt
schoonhouden.

ALGEMENE CRITERIA

Naast deze specifieke criteria per gemeentelijke onderscheiding, worden onderstaande
algemene criteria gehanteerd. Hierbij dient de volgende centrale vraag beantwoord te
worden: “is er sprake van bijzondere verdiensten jegens (een deel van) de gemeenschap van Waalwijk?”.
Of het antwoord hierop “ja” of “nee” luidt, kan aan de hand van de criteria vastgesteld
worden:
- uitstraling naar (een deel van) de gemeenschap
- mate van vrijwilligheid
- intensiteit (mate van tijdsbesteding)
- duur
- cumulatie van activiteiten
- bijzondere omstandigheden
- toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere blijken van waardering
- de gelegenheid.
Elke aanvraag wordt op eigen waarde beoordeeld. Deze criteria kunnen facultatief gehanteerd worden bij de beoordeling of een persoon in aanmerking komt voor een gemeentelijke onderscheiding.

Toelichting voor natuurlijke personen

Uitstraling
Wat is de betekenis van de verdiensten voor [een deel van] de gemeenschap.
Mate van vrijwilligheid
Bij personen voor wie een gemeentelijke onderscheiding wordt aangevraagd, wordt de
mate van vrijwilligheid van de verdiensten zwaar meegewogen. Wanneer een gemeentelijke onderscheiding wordt aangevraagd voor verdiensten in de hoofdfunctie of voor een
functie waarvoor een ruime vergoeding is ontvangen, dan zal gekeken worden naar de
bijzondere waarde die de verdiensten hebben voor de gemeenschap van Waalwijk. Bovendien wordt gekeken of deze verdiensten ruim uitstijgen boven hetgeen verwacht kan
worden van iemand in die positie.
Intensiteit
Hoeveel (vrije) tijd wordt er wekelijks/maandelijks in gestoken. De intensiteit is een goede indicatie van de daadwerkelijke (vrijwillige) activiteiten van een persoon en het belang
ervan voor de vereniging of instelling en de gemeenschap (denk aan minimaal 5 uur per
week).
Duur
Het betalen van contributie en het bijwonen van verenigingsactiviteiten alleen is niet voldoende. Bedoeld wordt dat iemand zich zeer actief opstelt ten behoeve van de vereniging. Actief lidmaatschap hoeft verder niet per se bestuurlijke verdiensten in te houden,
hoewel dit kan schelen in jaren. Voor het jeugdlintje wordt de duur in een ander licht bekeken.
De gemeente Waalwijk wil inspelen op de ontwikkeling van het nieuwe type vrijwilliger.
Met name dit type vrijwilliger valt regelmatig buiten de boot omdat dit nieuwe type veelal
niet gedurende vele jaren zich heeft ingezet voor een bepaalde organisatie maar juist in
kortere tijd en extra intensief een unieke prestatie heeft neergezet binnen de gemeente.
Cumulatie
Een optelsom van activiteiten, waardoor in totaal wordt voldaan aan het criterium “langdurig actief lidmaatschap”. Het college is van mening dat het actief lidmaatschap gedurende een bepaalde periode van een grote vereniging zeker zo zwaar kan wegen als het
actief lidmaatschap van enkele kleine verenigingen.
Bijzondere omstandigheden
Hierbij valt te denken aan iemand die zijn/haar activiteiten om persoonlijke omstandigheden niet meer voortzetten. Verder kan het oprichten van een vereniging/stichting alleen niet voldoende zijn voor een erepenning c.q. gemeentelijke erespeld. Wel wordt dit
betrokken bij de overwegingen, maar het is als bijkomend element ondergeschikt aan de
genoemde criteria.
Toegevoegde waarde
Wanneer een persoon die voor een gemeentelijke onderscheiding wordt voorgedragen, in
het verleden al een andere blijk van waardering voor zijn of haar verdiensten heeft ontvangen, wordt naar de toegevoegde waarde gekeken. Zijn er in de tussenliggende jaren
geen nieuwe activiteiten ontplooid dan waarvoor decorandus al is onderscheiden, dan
wordt geen gemeentelijke onderscheiding toegekend.
Gelegenheid van uitreiking
Veelal betreft het de viering van een jubileum of neemt decorandus afscheid. Wel bestaat
de mogelijkheid dat een gemeentelijke erespeld of het jeugdlintje wordt uitgereikt “lopende de rit” als stimulans voor iemand om zich te blijven inzetten voor de goede zaak.

