
Tekstuitgave van de verordening op de gemeentelijke

onderscheidingen 2009

De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.8 december2009;

b e s l u i t :

1.   de 'Verordening  op de gemeentelijke onderscheidingen, vastgesteld bij raadsbesluit van

14 november 1991,in te trekken;

2.   de 'Verordening op de gemeentelijke onderscheidingen 2009' vast te stellen.

Artikel 1

De gemeente Krimpen aan den IJssel kent de volgende onderscheidingen:

a. hetEreburgerschap;

b. de Burgemeester W. van Waningpenning;

c. de Guldemont-oorkonde;

d. de Krimpense Pluim;

e. de kristallen roemer (gemeenteglas).

Artikel 2

1. Het ereburgerschap kan als blijk van grote waardering en dankbaarheid worden

toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenenvan de gemeente, die zich uit

hoofde van hun uitmuntende eigenschappen, uitzonderlijke prestaties, menslievende

daden of anderszins jegens de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel verdienstelijk

hebben gemaakt.

2. De toekenning van het ereburgerschap geschiedt bij besluit van de raad. De

beraadslagingen de besluitvorming over de toekenning vindt plaats in een vergadering

met gesloten deuren.

3. Aan het ereburgerschap zijn verbonden:

a. een zilveren koker (diameter 60 mm, hoogte 120 mm), op het deksel voorzienvan

een cirkelvormige penning van goud (diameter 40 mm), vertonende aan de

bovenzijde een afbeelding van het gemeentewapen omgeven met het opschrift

"Ereburger van Krimpen aan den IJssel" en aan de onderzijde een vlakkegrond,

waarop de naam van de tot ereburger benoemde, alsmede de datumvan de

benoeming. Eenzelfde gravure op de onderkant van de staande zijde van de

zilveren koker;
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b. een oorkonde op geschept papier, voorzien van het gemeentewapen, de naam,

geboortedatum en geboorteplaats van de tot ereburger benoemde, alsmede de

motieven die de gemeenteraad er toe hebben gebracht om tot debenoeming over

te gaan. Deze oorkonde wordt geborgen in de hiervoor onder a. genoemde zilveren

koker;

c. een draagspeld van goud, voorzien van het gemeentewapen (formaat bovenzijde

wapenschild 7 mm) .

4. De gemeenteraad kan in bijzondere gevallen de begiftigde vervallen verklaren vanhet

ereburgerschap. Aan de betrokkene wordt in een dergelijk geval daarvan mededeling

gedaan bij een met redenen omkleed besluit. De laatste zinsnede van het inlid 2

bepaalde is ter zake van overeenkomstige toepassing.

5. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad besluiten dat het ereburgerschap

postuum wordt toegekend.

Artikel 3

1. De Burgemeester W. van Waningpenning kan worden toegekend als blijk van

waardering en erkentelijkheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenenvan de

gemeente,alsmede aan niet-natuurlijke personen, die zich jegens de gemeenschapvan

Krimpen aan den IJssel, of één of meer onderdelen daarvan, verdienstelijkhebben

gemaakt .

De penning kan ook worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen

alsmede aan niet-natuurlijke personen die op nationaal of internationaal niveau de

goede naam van Krimpen aan den IJssel hebben bevorderd.

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot toekenning van deBurgemeester W. van

Waningpenning.

Artikel 4

1. De Burgemeester W. van Waningpenning bestaat uit een cirkelvormige penningvan

zilver met een middellijn van 50 millimeter.

2. Zij vertoont aan deene zijde een afbeelding van het wapen van de gemeente Krimpen

aan den IJssel omgeven met het opschrift "Gemeente Krimpen aan den IJssel"en aan

de andere zijde een vlakke grond waarop de naam van de persoon aan wiede penning

is toegekend, alsmede de datum van toekenning wordt gegraveerd.

3. Een draagspeld van zilver, voorzien van het gemeentewapen (formaat bovenzijde

wapenschild 7 mm) .

4. Een oorkonde voorzien van het gemeentewapen, de naam, geboortedatum en

geboorteplaatsvan de ontvanger, voor zover van toepassing, alsmede de motieven

die ertoe hebben geleid om tot de toekenning over te gaan.



3

Artikel 5

1. De "Guldemont-oorkonde" kan worden toegekend aan ingezetenenvan de gemeente

die zich als vrijwilliger bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeenschap

van Krimpen aan den IJssel of aan één of meer onderdelen daarvan.

2. De oorkonde is voorzien van het gemeentewapen, de naam, geboortedatum en

geboorteplaatsvan de ontvanger, alsmede de motieven die er toe hebben geleid om

tot de toekenning over te gaan.

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot toekenning van de oorkonde, op

voorstel van een daartoe ingesteld comité.

De uitreiking geschiedt in de regel tijdens de nieuwjaarsontmoeting van het

gemeentebestuuren gaat vergezeldvan een passend cadeau.

Artikel6

1. De "Krimpense Pluim" kan worden toegekendals blijk van waarderingaan zowel

ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente, alsmede aan niet-natuurlijke

personen voor een bijzondere prestatie op het gebied van sport, cultuur en samenleving.

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot toekenning van de“Krimpense Pluim”.

De uitreikingis niet gebonden aan een vast moment.

Artikel 7

1. De kristallen roemer (gemeenteglas) kan worden toegekend als blijk van waardering

voor een geleverde prestatie die niet voldoet aan het bepaalde in de artikelen 2 tot en

met 6.

2. De kristallen roemer is voorzien van de naam en het wapen van de gemeente.

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot toekenning van dekristallen roemer.

Artikel8

Het bezit vaneen van de gemeentelijke onderscheidingen sluit het ontvangen van een

andere gemeentelijke onderscheiding niet uit.

Artikel9

Aan de onderscheidingen zijn geen rechten of verplichtingen verbonden, anders dan indeze

verordening vermeld.

Artikel10

Van elke toekenning van één van de onderscheidingen wordt door burgemeester en wet -

houders aantekening gehouden in een register, waarvan vorm en indeling door hen wordt

bepaald.
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Artikel11

Burgemeester en wethouders bepalen dedatum, het tijdstip en de wijze waarop de inartikel

1 genoemde onderscheidingen worden uitgereikt.

Artikel 12

Voor degenen, die benoemd zijn tot ereburger of aan wie de Burgemeester W. van

Waningpenning dan wel de Guldemont-oorkonde is toegekend, zal gedurende zijn of haar

leven op iedere verjaardag een attentie worden verzorgd.

Artikel 13

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van haar vaststelling.

2. Op dezelfde datum vervalt de “Verordeningop de gemeentelijke onderscheidingen”,

vastgesteld bij raadsbesluit van14november 1991.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare

vergadering van17 december 2009.



Bijlage bij de
"VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE ONDERSCHEIDINGEN 2009"

De criteria voor de verschillende gemeentelijke onderscheidingen worden als volgt
omschreven:

Ereburgerschap

Het ereburgerschap kan als blijk van grote waardering en dankbaarheid worden
toegekendaan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente, die zich uit hoofde
vanhun uitmuntende eigenschappen, uitzonderlijke prestaties, menslievende daden of
anderszinsjegens de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel verdienstelijk hebben
gemaakt.

Het ereburgerschap kan in elk geval worden toegekend aan ingezetenen die tenminste
gedurendedrie raadsperioden het wethouderschap hebben vervuld, bij hun vertrek.
Het is noodzakelijk dat kandidaten voor het ereburgerschapvoldoende nevenfuncties van
algemeen maatschappelijk belang vervuld hebben.

Het ereburgerschap kan tenslotte worden toegekend in die gevallen waarvan de
gemeenteraadde toekenning naar analogie vanhet hiervoor omschrevene genoegzaam
verantwoord acht.

De Burgemeester W. van Waningpenning

De Burgemeester W. van Waningpenning kan worden toegekend als blijk van waardering
en erkentelijkheid aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen der gemeente alsmede
aan niet-natuurlijke personen, die zich jegens de gemeenschap van Krimpen aan den
IJssel, of één of meer onderdelen daarvan verdienstelijk hebben gemaakt.

De penning kan ook worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen,
alsmedeaan niet-natuurlijke personen die op nationaal of internationaal niveau de goede
naam van Krimpen aan den IJssel hebben bevorderd".

De Burgemeester W. van Waningpenning kan in elk geval worden toegekend aan
ingezetenen die gedurende een periode van 25 jaar onafgebroken deel hebben
uitgemaaktvan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel.

De Burgemeester W. van Waningpenning kan eveneens worden toegekend aan
ingezetenendie tenminste gedurende een periode van tien jaar onafgebroken deel
hebben uitgemaakt van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, bij hun vertrek uit
de raad.

Aan ingezetenen dietwee raadsperioden het wethouderschap hebben vervuld, kan
eveneens depenning worden toegekend, bij hun vertrek.
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De Burgemeester W. van Waningpenning kan ook worden toegekend aan ingezetenen en
niet-ingezetenen die geruime tijd voor de gemeenschap van Krimpen aan den IJssel of
één of meer onderdelen daarvan actief vrijwilligerswerk hebben verricht of daarmee
vergelijkbare activiteiten.

De penning kan tenslotte worden toegekend in die gevallen waarin burgemeester en wet-
houders de toekenning naar analogie van de hiervoor omschreven gevallen genoegzaam
verantwoord acht.

Guldemont-oorkonde

De oorkonde kan worden toegekend aan ingezetenen van de gemeente, die zich als
vrijwilliger bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de gemeenschapvan Krimpen
aan den IJssel of vooréén of meer onderdelen daarvan.

Krimpense Pluim

De Krimpense Pluim wordt toegekend voor een bijzondere prestatie op het gebied van
sport, cultuur en samenleving. Het kan hierbij gaan om een eenmalige prestatie.
Toekenning en uitreiking is gebonden aan het moment van de prestatie.

Gemeenteglas

In die gevallen waarin een blijk van waardering voor de geleverde prestatie op zijn plaats
is, maar die niet voldoende zwaar is voor de toekenning van een van de hiervoor
genoemde  onderscheidingen, kan de kristallen roemer worden toegekend. De roemer is
voorzien van de naam en het wapen van de gemeente.

Een van de criteria die recht geeft op de kristallen roemer is een meerjarig lidmaatschap
(50 jaar of langer) van een vereniging. Datzelfde recht bestaat ook voor personen die nog
geen 50 jaar lid zijn van een vereniging, maar die wel 25 jaar of langer onafgebroken deel
hebben uitgemaakt van het bestuur van die vereniging.

Het gemeenteglas wordt uitgereikt aan medewerkers van de gemeente die hun loopbaan
bij deze gemeente beëindigen in verband met hun pensionering of een daarmee gelijk te
stellen grond endie mede op grond van hun leeftijd niet meer aan het arbeidsproces
hoeven deel te nemen.
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