
 

 

 
Antwoorden technische vragen VVD 
 
1. Het uiteindelijke besluit tot het verlenen van het Ereburgerschap ligt bij de gemeenteraad. De 

aanhef van het eerste lid van artikel 2 zal worden gewijzigd in: “Het Ereburgerschap kan door 
de gemeenteraad worden verleend aan een persoon die:…” De Burgemeester legt een 
voordracht aan de gemeenteraad voor, na een positief besluit van het hele college van B&W 
en het presidium. 

2. Het proces tot en met het besluit vindt onder geheimhouding plaats. Dit zal expliciet 
opgenomen worden in artikel 2.  

3. De zin ‘bij unanieme beslissing van het college van B en W’ in de Toelichting onder A kan 
vervallen, woorden van soortgelijke strekking staan al in artikel 3 lid 1. De zin ‘door de 
burgemeester toegekend’, in de Toelichting, onder B, kan hiermee ook vervallen, zodat alle 
stadspenningen worden toegekend na besluit van het college, behalve de Veteran Coin.  

4. We nemen deze suggestie graag over.  
 
Antwoorden technische vragen De Onafhankelijken  
 
1. Bij de toelichting van de Korstantsz Stadspenning staat aangegeven dat het gaat om ten 

minste twee perioden van vier jaar in de raad. Deze hoeven niet aansluitend te zijn, het gaat 
immers om de prestatie die voor een langere periode is geleverd.  

 
Politieke vragen De Onafhankelijken  
 
1. In dit geval is sprake van continuering van bestaand beleid. Raadsleden krijgen bij het huidige 

beleid - ten minste twee perioden van vier jaar in de raad van gemeente Oudewater - een 
stadspenning. 

2. De algemene regel is dat er geen sprake mag zijn van demotie. Ofwel: iemand die voor 
verdiensten A een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, kan voor dezelfde verdiensten 
A geen stadspenning krijgen. Het kan wel als het gaat om andere verdiensten. Andersom 
geldt: iemand die de stadspenning heeft ontvangen voor verdiensten A, kan wel in aanmerking 
komen voor een koninklijke onderscheiding voor verdiensten A. Het gaat dan namelijk om een 
promotie. Het is wel goed om dit alsnog expliciet in de verordening op te nemen.  

3. Ja, als deze verordening wordt aangenomen is het een mogelijkheid dat iemand voor 
meerdere categorieën in aanmerking komt. Dit geldt echter niet voor dezelfde verdiensten. Je 
kan dus niet twee keer een stadspenning in dezelfde categorie krijgen.  

 
 
 


