Gemeente Boxmeer
Onderwerp:
Vaststelling van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer
2017.
Nummer:
.
De raad van de gemeente Boxmeer;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 februari 2017;
gelet op de Gemeentewet;
BESLUIT:
1.

de hierna volgende Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Boxmeer
2017 vast te stellen en

2.

er mee in te stemmen dat de gemeente Boxmeer Bijzondere Burgers en
ambassadeurs kent zonder dat hieraan een formele grondslag/verordening ligt
(uitvoering college).

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer
2017
De Onderscheidingen
Artikel 1
De gemeente Boxmeer kent een vijftal gemeentelijke onderscheidingen te weten:
1)
Ereburger;
2)
Boxmeerse Bok;
3)
Boxmeerse Speld van verdiensten;
4)
Superbok (jeugdlintje);
5)
Wimke de Körver Erepenning inclusief oorkonde.
Ereburger: zilveren penning met diameter ca. 50 mm, aan voorzijde met
gemeentewapen van Boxmeer waarboven de vermelding “ereburger” en waaronder
“gemeente Boxmeer”. Daarnaast een zilveren insigne (reversspeld) met gemeentewapen.
Boxmeerse Bok: beeldje (evt. op sokkel) van stappende Bok analoog aan het
gemeentewapen.
Boxmeerse Speld van verdiensten: een insigne (reversspeld) in ajour of voor dames
een hanger (diameter ca. 20 mm) met gemeentewapen.
Superbok (jeugdlintje): brons gepatineerde penning met een doorsnee van 5omm met
een geperste afbeelding van een bok en de randtekst Superbok gemeente Boxmeer.
Wimke de Körver Erepenning: is identiek aan die van de Ereburger maar met
aangepaste tekst.
Oorkonde: Bij de gemeentelijke onderscheiding behoort een oorkonde waarin de naam
van de ontvanger, de aard van de onderscheiding en de datum van toekenning vermeld
staan.
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Bij de Ereburger worden opgenomen de naam en voorletters, de geboortedatum en –
plaats van betrokkene alsmede de motivatie voor de toekenning van het ereburgerschap.
Bij de Wimke de Körver Erepenning worden opgenomen de naam, de oprichtingsdatum
en de motivatie voor toekenning van de erepenning aan de onderneming.
Ereburger
Artikel 2
1. Een ingezetene van Nederland kan Ereburger worden vanwege zeer uitzonderlijke
verdiensten voor de gemeente Boxmeer en/of haar gemeenschap.
2. Ereburger is een besluit van de Gemeenteraad op basis een gemotiveerde voordracht
van het college van burgemeester en wethouders.
3. De benoeming tot Ereburger gaat vergezeld van een erepenning van de gemeente
Boxmeer.
Boxmeerse Bok
Artikel 3
1. Aan een ingezetene van Nederland kan de Boxmeerse Bok worden toegekend
vanwege belangrijke en opvallende individuele verdiensten of prestaties op het
gebied van onder andere:
- sport en cultuur;
- welzijn;
- politiek;
- bestuurlijk;
- inzet voor de Boxmeerse gemeenschap;
- ondernemerschap;
- economie en werkgelegenheid.
2. De Boxmeerse Bok wordt, eventueel op een gemotiveerde voordracht, toegekend
door het college van burgemeester en wethouders.
3. De toekenning van de Boxmeerse Bok gaat vergezeld van een beeldje, zijnde een
“stappende” Bok.
Boxmeerse Speld van verdiensten
Artikel 4
1. de Boxmeerse Speld van verdiensten wordt, op basis van een gemotiveerde
voordracht, toegekend door het college van burgemeester en wethouders vanwege:
- de zeer bijzondere en opmerkelijke wijze waarop betrokkene zich gedurende
meerdere jaren belangeloos heeft ingezet voor personen of instellingen uit de
gemeente Boxmeer;
- een zeer bijzondere en zeer heldhaftige daad ten behoeve van personen of dieren.
2. De toekenning van de Boxmeerse Speld van verdiensten gaat vergezeld met een
draagspeld.
Superbok (jeugdlintje)
Artikel 5
De Superbok is bedoeld voor kinderen c.q. jongvolwassenen tot en met de leeftijd van 18
jaar en kan door een gemotiveerde voordracht, worden toegekend door het college van
burgemeester en wethouders vanwege:
- een zeer bijzondere en zeer heldhaftige daad ten behoeve van personen of dieren;
- een bijzondere en opmerkelijke prestatie(s) ten behoeve van mens, dier of natuur.
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De onderscheiding en de bijbehorende oorkonde wordt z.s.m. na de voordracht of
gebeurtenis OF tijdens de “week van het (jonge) kind” in april uitgereikt.
Wimke de Körver Erepenning
Artikel 6
De Wimke de Körver Erepenning wordt toegekend door het college van burgemeester en
wethouders, op een gemotiveerde voordracht, aan een onderneming die valt onder de
werking van de Wet op de vennootschapsbelasting alsmede vennootschappen onder
firma’s en commanditaire vennootschappen, vanwege:
- het sociaal, innovatief en doortastend ondernemerschap dat kenmerkend was voor de
ondernemer Wim Hendrix, bijgenaamd Wimke de Körver;
- de nationale en/of internationale bekendheid van Boxmeer die de onderneming heeft
(mee)gegeven;
- dan wel een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappelijke en/of economische
structuur van de gemeente Boxmeer.
Voorwaarden
Artikel 7
De potentiële kandidaten voor een gemeentelijke onderscheiding dienen in het
maatschappelijke en economische verkeer goed bekend te staan.
De procedure
Artikel 8
1. Ieder persoon dan wel rechtspersoon kan een gemotiveerde voordracht doen op een
daarvoor beschikbaar gesteld formulier voor één van de gemeentelijke
onderscheidingen.
2. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een onderzoek of de
voorgedragen persoon of instelling voldoet aan de criteria. Als de bevindingen leiden
tot een positieve beoordeling wordt door het College van Burgemeester en
wethouders een daartoe strekkend besluit genomen of wordt de voordracht als advies
voorgelegd ter besluitvorming aan de gemeenteraad. Besluitvorming vindt plaats in
beslotenheid van de gemeenteraad.
3. Het besluit wordt op passende wijze openbaar gemaakt.
4. Vervolgens wordt door het college van burgemeester en wethouders de datum en het
tijdstip bepaald waarop en op welke wijze de onderscheiding wordt uitgereikt.
5. De begiftigde kan een gemeentelijke onderscheiding weigeren en de weigering wordt
in het betreffende register opgenomen.
Artikel 9
1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de
gemeenteraad bij eenstemmig besluit de begiftigde van het Ereburgerschap en/of de
Erepenning vervallen verklaren. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan
de begiftigde verstrekt en ingeschreven in het betreffende register.
2. In geval lid 1 van toepassing is, dient betrokkene de penning en oorkonde terug te
geven.
Artikel 10
De “Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2007” wordt
ingetrokken.
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Artikel 11
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke
onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2017” en treedt, na publicatie, in werking op 1 juni
2017.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Boxmeer
in zijn openbare vergadering van 18 mei 2017.
De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

K.W.T. van Soest

Toelichting
Gemeentelijke onderscheidingen geven de gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders de mogelijkheid om personen of bedrijven/instellingen
namens de Boxmeerse gemeenschap te danken en een blijk van waardering te geven
voor de bijzondere en opvallende prestaties die zij hebben geleverd.
Een gemeentelijke onderscheiding kent een bepaalde mate van exclusiviteit waardoor er
sprake moet zijn van een gemotiveerde voordracht en een besluit. Voordrachten worden
gewogen waarbij criteria gelden zoals de aard van de prestatie, de bijzonderheid en de
periode waarin zo bovenmatig of uitzonderlijk is gepresteerd. De criteria zijn in deze
verordening vastgelegd.
De onderscheiding wordt toegekend bij leven en wordt het eigendom van de begiftigde.
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