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Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 5 

Portefeuillehouder: Burgemeester Niederer   Registratiecode: BC/2011-81 

Onderwerp:  Verordening erepenning gemeente Roosendaal  

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
Op dit moment kent de gemeente Roosendaal geen eigen onderscheidingen om inwoners van de 
gemeente te waarderen voor bijzondere verdiensten. 
Inwoners kunnen, mits zij aan de daarvoor geldende criteria voldoen, wel in aanmerking komen voor 
een Koninklijke Onderscheiding. 
De erepenning is een extra mogelijkheid en een waardering vanuit de gemeente Roosendaal zelf om 
inwoners en niet-inwoners, die bijzondere verdiensten hebben verricht voor de gemeente Roosendaal, 
te kunnen waarderen. 
 
Wij stellen u voor: 
1. De “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” vast te stellen. 
  

Aanleiding   
Op dit moment kent de gemeente Roosendaal geen eigen onderscheidingen om inwoners van de 
gemeente te waarderen voor bijzondere verdiensten. Inwoners kunnen, mits zij aan de daarvoor 
geldende criteria voldoen, wel in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding. 
De erepenning is een extra mogelijkheid en een waardering vanuit de gemeente Roosendaal zelf om 
inwoners en niet-inwoners, die bijzondere verdiensten hebben verricht, voor de gemeente Roosendaal 
te kunnen waarderen. 
 

Kader    
De erepenning, die de naam Roosenspeld krijgt, zal uitgereikt gaan worden door het college van 
burgemeester en wethouders. 
Dit zal gebeuren op basis van de verordening, die nu ter vaststelling aan u wordt aangeboden. 
 

Motivering / toelichting   
In de praktijk kan het zijn dat iemand op basis van de daarvoor geldende criteria, niet in aanmerking 
komt voor een Koninklijke Onderscheiding, maar wel bijzondere verdiensten en/of prestatie heeft 
verricht voor de gemeente Roosendaal. 
Met het toekennen van de erepenning kunnen deze personen dan toch op gepaste wijze worden 
gewaardeerd. 

 
Doel en evaluatie   
Doel van de erepenning is het waarderen van inwoners en niet-inwoners van de gemeente Roosendaal 
die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en/of een prestatie hebben verricht voor de 
gemeente Roosendaal. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
De kosten van de Roosenspeld worden betaald uit het reguliere budget van representatie. 
 

Communicatie    
Na vaststelling door uw gemeenteraad zal de verordening bekend worden gemaakt in het 
Gemeenteblad. 
 

 
 
Bijlagen   
1. Concept “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” (inclusief Memorie van toelichting 



Verordening erepenning gemeente Roosendaal. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
Wnd. secretaris, De burgemeester, 
Drs. J. Dik mr. J.M.L. Niederer 
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Datum raadsvergadering: 30 november 2011   Agenda nr.: 5 

Portefeuillehouder: Burgemeester Niederer   Registratiecode: BC/2011-81 

Onderwerp: Verordening erepenning gemeente Roosendaal  

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 24 november 2011. 
 
Besluit: 
 
1. De “Verordening erepenning gemeente Roosendaal” vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2011. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


