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Aanleiding
De gemeente Boxmeer kende tot 1998, een tweetal onderscheidingen t.w. de Boxmeerse
Bok en de Erepenning. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1998 zijn de
betreffende regelingen die daaraan ten grondslag lagen, (o.g.v. de Wet Ahri)vervallen.
In nov. 2007 is een viertal gemeentelijke onderscheidingen ingesteld. Belangrijkste reden
hiervoor is om mensen/organisaties namens de gemeenschap van Boxmeer te bedanken
voor de inzet die ze direct of indirect geleverd hebben aan en ten behoeve van die
gemeenschap. Daarvoor is de “Verordening van de gemeentelijke onderscheidingen
gemeente Boxmeer 2007” vastgesteld en is er een formulier voor een voordracht
beschikbaar. Besluiten worden door het College van B&W genomen m.u.v. het
Ereburgerschap. Dat is aan de gemeenteraad voorbehouden.
Vanaf 2007 kent Boxmeer de navolgende onderscheidingen:
Voor personen:
- Ereburgerschap (toekennen bij raadsbesluit)
- Boxmeerse Bok
- Boxmeerse speld van verdiensten
- Erepenning (voor ondernemingen).
Het college pleit er voor om naast deze ook een onderscheiding voor kinderen/jong
volwassenen lintje in te stellen. Daarnaast is het wenselijk het bestaande beleid en de
uitvoering van de gemeentelijke onderscheidingen nog eens onder de loep te nemen en
bij te stellen.
Daarnaast heeft het college besloten om de titels Bijzonder Burger en de Ambasseur in
het leven te roepen zonder daar een formele status aan te verbinden.
Nadere toelichting
Koninklijke versus gemeentelijke onderscheiding
Onderzocht is hoe vaak en welke onderscheidingen zijn toegekend gedurende de
afgelopen jaren. Toekenningen (2008 tot en met 2015):
- Ereburgerschap: 1 toegekend aan wijlen mevr. (Dien) Cornellissen
- Boxmeer Bok : 125 (sinds 1977-2015)
- Boxmeerse Speld van Verdiensten: 44
- Erepenning: geen
- Koninklijke Onderscheidingen (KO): 123.
Vastgesteld wordt dat het aantal Koninklijke Onderscheidingen (KO) verhoudingsgewijs
(rekening houdend met de periode 1977-2008) beduidend hoger lag dan het aantal
gemeentelijke onderscheidingen.
O-BOC/2017/249 / RIS 2017-R-60

Pagina 1 van 5

Ervan uitgaande dat een KO de hoogste onderscheiding in zijn soort is, staat het aantal
uitgereikte gemeentelijke onderscheidingen (de Bok en Speld) in een schril contrast.
Deze constatering wordt ook herkend in de praktijk. Er wordt eerder een voordracht voor
een KO gedaan dan voor een gemeentelijke. Men wil vaak het “best en hoogst mogelijke
realiseren”. Dat heeft tot gevolg dat na een KO eigenlijk geen gemeentelijke
onderscheiding uitgereikt kan worden omdat deze vanuit rangorde ondergeschikt zijn aan
de KO. Dat geldt met name voor de KO-gedecoreerde die nog actief blijft waarvoor hij
onderscheiden is. Een KO zou de ultieme onderscheiding bij het afscheid, maar zou
tussentijds een gemeentelijke onderscheiding, passend zijn. Voorgesteld wordt om hierin
adviserend in op te treden bij de aanvraag en in de folder hier aandacht aan te schenken.
Bijzondere Burger
In 2011 is het initiatief genomen om tijdens de nieuwjaarreceptie van de gemeente de
zgn. Bijzondere Burger(s) als gast van het College uit te nodigen en hun
activiteit/prestatie die in dat betreffende jaar aan de orde geweest is, (nog eens) onder
de aandacht van het aanwezige publiek te brengen. Door de betrokkene (letterlijk) even
een podium te bieden en een (ingelijste) oorkonde te overhandigen wordt een openlijke
blijk van waardering gegeven.
De Bijzondere Burger heeft geen formele status maar voorziet wel in een behoefte om
zonder formaliteiten inwoners even in het zonnetje te zetten en een dankwoord uit te
spreken.
Ambassadeur
Naast de Bijzondere Burger heeft het college besloten het ambassadeurschap in te
voeren. De opzet van het college is om bekende Nederlanders, die geboren en getogen
zijn in de gemeente Boxmeer en mogelijk elders in Nederland wonen, werken en hun
sporen verdienen, maar nog “warme” banden met Boxmeer hebben en houden,
regelmatig bijeen te brengen om van hen te horen hoe zij “tegen Boxmeer aankijken”,
wat hen opvalt, belangrijke aandachtspunten etc. Daarnaast kunnen zij promotionele
activiteiten/bijeenkomsten luister bijzetten en een extra PR-dimensie geven. Namens het
college heeft de burgemeester gesprekken gevoerd.
De ambassadeurs zijn Dionne Stax (journaliste/presentatrice), de Kamerleden Roemer en
Ronnes, cabaretier Guido Weijers en ondernemers H. Swinkels en dhr. P. van Rensch.
Ten aanzien van de inhoud van “de functie en rol” is afgesproken dat dat gaande weg
vorm en inhoud zal krijgen. Het is evident dat bij activiteiten en bijzondere
gebeurtenissen onze ambassadeurs betrokken moeten worden. Om de relaties te
onderhouden maar ook tot wasdom te laten komen is een jaarlijkse (gezamenlijke en
thematische) ontmoeting wenselijk.
Het college wil de Bijzondere Burger en de ambassadeur geen formele status geven en
niet in de verordening opnemen zodat de toepassing en uitvoering ervan geen dwingend
karakter krijgt en bureaucratisch wordt.
“Superbok” (jeugdlintje)
Vastgesteld wordt dat de vier officiële gemeentelijke onderscheidingen praktisch gezien
uitsluitend aan volwassenen toegekend kunnen worden. Termen als langdurig en het
ongeschreven toetscriterium van 10 jaar, zijn dan belemmeringen terwijl een
aanmoediging tot bijzondere prestaties juist richting de jeugd, wenselijk is.
Bijzondere prestaties zijn dan het verlenen van hulp aan een mens of dier in nood,
bijzondere inzet voor de natuur of de woon/leefomgeving, een uitvinding gedaan, of
sportieve prestatie geleverd etc.
De Provincie Brabant heeft 17 gemeenten die een onderscheiding, of iets vergelijkbaars,
t.b.v. kinderen/jong volwassenen hebben. Ook de buurgemeente Mill en Sint Hubert en
Cuijk hebben een dergelijke regeling. Ons college wil dat voorbeeld graag volgen.

- pag. 2/5 -

Voor het jeugdlintje de Superbok worden de navolgende regels voorgesteld:
- een regeling voor kinderen & jong volwassenen tot de leeftijd van 18 jaar;
- beoogd gedecoreerde moet inwoner zijn van de gemeente Boxmeer;
- toekenning op initiatief van het college van B&W of op voordracht met ondersteuning
van minimaal 2 personen;
- de onderscheiding is een penning met daarop Superbok gehangen aan een lint.
De uitreiking van de onderscheiding hoeft niet nader te worden bepaald maar het heeft
de voorkeur om dit z.s.m. na de voordracht/gebeurtenis of tijdens “de week van het
(jonge)kind” (in april) te laten plaats vinden.
Wimke de Körver Erepenning
In de verordening uit 2007 staat de Erepenning voor ondernemingen opgenomen.
Onderzoek wijst uit dat de penning niet één keer is toegekend hoewel er potentiële
kandidaten zijn.
In 2016 is door het college het promo-boek “de kracht van Boxmeer” uitgegeven en
gepresenteerd. Rode draad en basis voor dat boek is Wimke de Körver, de Boxmeerse
ondernemer die in dat jaar 100 jaar geleden zijn bedrijf liet registreren. Uit die daad en
zijn alom geprezen ondernemerschap en innovatievermogen zijn ondernemingen en
wereldspelers als Nutreco, MSD, Hendrix Genetics en Stork voortgekomen. Maar ook
ondernemingen als Plukon en Norma stonden hier in Boxmeer. De kip en het ei zijn de
basis ingrediënten van dit succesverhaal, of om met de woorden van de commissaris van
de Koning te spreken: “jullie hebben goud in handen”.
In de aanloop naar dat promo-boek, maar ook in de gesprekken met de potentiële
ambassadeurs, is gesproken over het onderscheidend vermogen van Boxmeer. Exploiteer
je kwaliteiten, verbind/koppel er een verhaal aan (storyt(s)elling) en vernieuw.
De basis voor het idee om de naam Wimke de Körver te verbinden aan de
ondernemerspenning van Boxmeer. Met de zoon, de heer B. Hendrix uit Antwerpen, is
overleg geweest en is ingestemd met “het gebruik” van de naam Wimke de Körver aan
die erepenning voor ondernemingen.
Dit besluit betekent dat het ontwerp van de Erepenning aangepast moet worden door
“Wimke de Körver” eraan toe te voegen.
Folder
Om meer bekendheid te geven aan onderscheidingen zoals de Koninklijke en zeker ook
die van de gemeente Boxmeer zelf, is er een folder ontwikkeld waarin de mogelijkheden
opgenomen staan.
Doeltreffendheid/ doelmatigheid
N.v.t.
Rol van de gemeente
De rol van de gemeente is in deze autonoom initiator en beslisser.
Alternatieven en afwegingen
Menigeen zal zich afvragen of het instellen van een onderscheiding of prijs zoals hier
gepresenteerd wordt zinvol is en gewaardeerd wordt. De ervaring leert dat op het
moment dat er erkenning voor prestaties en daden gegeven wordt dat toch op prijs
gesteld wordt. Een toekenning is nagenoeg nooit geweigerd.
Tot nu toe werd het ontbreken van een jeugdlintje niet “gemist”, is de Erepenning niet
één keer toegekend en het Ereburgerschap aan één persoon, de inmiddels overleden
mevr. Dien Cornelissen.
Alertheid bij gebeurtenissen (kampioen, (prijs)winnaar) is een vijver waaruit potentiële
gedecoreerden gevonden kunnen worden. “wij” ambtelijk en bestuurlijk maar ook
directies/besturen kunnen hierin een (pro)-actieve rol vervullen.
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Wettelijke basis
N.v.t.
Financiën
Aan de invoering van het jeugdlintje Superbok zijn uiteraard kosten verbonden en die
worden uit de reguliere middelen gedekt. Per jeugdlintje bedragen de kosten voor de
onderscheiding zelf € 20,00 per stuk.
De aanpassing van het ontwerp de Erepenning tot Wimke de Körver Erepenning zal
ongeveer € 500,00 zijn.
Afstemming andere projecten / derden
De folder en de teksten t.a.v. de koninklijke onderscheidingen is afgestemd met het
Kabinet van de Provincie.
Voorlichting
Via de folder en opname op/in de website van de gemeente wordt bij voortduren
voorlichting gegeven. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij het opstellen van de
voordracht.
Voorstel
Voorgesteld wordt:
1. de Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Boxmeer 2017 vast te
stellen
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).
Burgemeester en wethouders van Boxmeer,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. ir. H.P.M. van de Loo

K.W.T. van Soest
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Bij het onderwerp voorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke
onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2017 horen de volgende bijlagen:
1. Conceptraadsbesluit waarin vervat de Verordening gemeentelijke onderscheidingen
Gemeente Boxmeer 2017;
2. Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Boxmeer 2007 vastgesteld d.d. 20
december 2007;
3. Folder Onderscheidingen gemeente Boxmeer.
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