
          
 

Amendement  

Voorstel agendapunt nr. 12 
 
Onderwerp/ontwerpbesluit: Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen 
 
De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 21 April 2022 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om de 
Verordening Gemeentelijke Onderscheidingen, zoals verwoord in het betreffende 
raadsvoorstel, als volgt aan te passen:  
 
Artikel 1 

• Toevoegen van een derde lid, te weten: 
              3. Het Redder in Nood-hartje 
 
Artikel 2 

• Lid 1: de tekst “Burgemeester, gehoord hebbende het college en de leden van 
het presidium,” vervangen door “ Gemeenteraad”.  

• Lid 2: de tekst “gehoord hebbende het “vervangen door “na een positief 
besluit van het gehele college”  

•    Toevoegen van een lid 3, met de tekst: “Het proces van het verlenen 
van ereburgerschap vindt tot en met het besluit daartoe onder 
geheimhouding plaats.” 

•    Toevoegen van een lid 6, met de tekst: “De Gemeenteraad is bevoegd 
om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de bovenstaande 
bepalingen.” 

 
Artikel 3 

• Toevoegen van een lid 9, met de tekst: “Het college van B en W is 
bevoegd om in uitzonderlijke gevallen af te wijken van de 
bovenstaande bepalingen.” 
 

Toevoegen van Artikel 4 met de tekst: 
“Artikel 4 Redder in Nood-hartje 
1. Het Redder in Nood Hartje is voor mensen die voor anderen klaar staan, 
helpen of verzorgen. Het is een onderscheiding om mensen te bedanken voor 
hun inzet, hen te laten weten dat deze inzet gewaardeerd wordt en bedoeld 
voor mensen de hechte gemeenschapszins in onze gemeente, invulling geven. 
Het gaat om mensen die bijvoorbeeld de boodschappen halen om iemand uit 
de brand te helpen, die een kaartje sturen of aandacht besteden aan eenzame 
ouderen, die anderen helpen als zij plotsklaps in de problemen komen. Voor 
mensen waarbij het nabuurschap hoog in het vaandel staat. Er voor elkaar zijn 



is niet vanzelfsprekend, met deze onderscheiding worden de Redders-in-Nood 
erkend en in het zonnetje gezet. Inwoners kunnen andere mensen 
nomineren.  
2. Het college besluit tot het toekennen van het Redder in Nood-hartje en de 
burgermeester reikt de onderscheiding uit.” 

 
Artikel 4 wordt artikel 5 
Artikel 5 wordt artikel 6  
 
De datum van de afsluitende zin aan te passen in “21 April 2022”.  
 
De ondertekening “namens de gemeenteraad” te laten vervallen  
 
Bij toelichting 
 

• onder A de volgende tekst verwijderen  “De onderscheiding wordt alleen 
toegekend bij unanieme beslissing van het college van B en W.”  

• Onder B de volgende tekst verwijderen “Kandidaten worden voorgedragen 
aan de burgemeester.” 

• onder G de tekst “uitgezonden zijn naar oorlogssituaties of op vredesmissies.” 
Vervangen door “volgens het Ministerie van Defensie de Veteranenstatus 
hebben verkregen.”   

 
Toelichting:  
 
 
Artikel 2 

1. Het Redder in Nood-hartje behoort tot het pallet aan onderscheidingen van 
onze gemeente en daarmee in de deze verordening 

2. Het besluit tot het verlenen van het ereburgerschap behoort toe aan de 
Gemeenteraad, in haar rol als hoogste besluitvormend orgaan van de 
gemeente.  

3. Het proces tot het besluit over ereburgerschap moet discreet en sereen 
verlopen. Geheimhouding van dit proces dient dit doel. 

4. Met een discretionaire bevoegdheid van de Gemeenteraad kan het in zeer 
uitzonderlijke situaties afwijken van het gestelde in Artikel 2. 

 
Artikel 3 

1. Met een discretionaire bevoegdheid van het College van B en W kan het in 
zeer uitzonderlijke situaties afwijken van het gestelde in Artikel 3. 

 
Artikel 4 

1. De tekst is in overeenstemming met eerder gepubliceerde teksten over het 
Redder in Noord-Hartje en in overleg met de Burgermeester tot stand 
gekomen. 

 
 



Ondertekening  
1. Ingevolge artikel 32a van de Gemeentewet worden raadsbesluiten door de 

burgemeester ondertekend en door de griffier mede-ondertekend. Door de 
oorspronkelijke tekst wordt een mandaatconstructie gesuggereerd, die niet 
conform de Gemeentewet is. 

 
Toelichting 

1. Het mandaat tot het toekennen van de stadspenning staat vernoemd in 
Artikel 3 lid 1 waardoor de verkeerde tekst in toelichting zonder 
consequenties verwijderd kan worden.  

2. Defensie wijst iemand de veteranenstatus toe. De gemeente kan dit met de 
bij haar beschikbare informatie niet.  

 
 
Ondertekening en naam: 
 
 
Fractie VVD Oudewater             Fractie CDA Oudewater 
R.A.W.M. Gabriëls                      L.J. Oosterom 
 

Dit amendement is: aangenomen / verworpen  in de vergadering van 21 April 2022.  
 
Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 
       ………………………….. …………………………. 
   …………………………... …………………………. 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
 
E. Boers                                                                  drs D.C. de Vries                                     

 


