
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal

Aanleiding

Op 30 november 2011 is door de gemeenteraad de Verordening erepenning gemeente Roosendaal 
vastgesteld. Op basis van deze verordening zijn er sindsdien 34 erepenningen, de Roosenspeld,  
uitgereikt. 

Op basis van deze verordening werd ook aan nieuwe raads- en collegeleden bij de aanstelling 
automatisch een Roosenspeld verstrekt. Die zitten niet bij bovengenoemde 34.
Om zo de trots op Roosendaal uit te dragen.
Voorstel is nu om dit automatisme niet meer toe te passen en de erepenning alleen op basis van de 
criteria toe te kennen door het college.
Daarnaast wordt thans aan de introductie van een Promotiespeld gewerkt. Zie verder onder kopje 
vervolg.

Verder is het voorstel om de criteria op een aantal punten te wijzigen en aan te vullen. 
Tot slot is er nieuw ontwerp gemaakt voor de Roosenspeld, waarbij in tegenstelling tot oude 
Roosenspeld er 1 exemplaar is voor zowel man als vrouw.

Onderdeel van de nieuwe Roosenspeld om alle inwoners aan wie een Roosenspeld is uitgereikt 1 
keer per jaar uit te nodigen voor een bijeenkomst om zo elk jaar de waardering vanuit het 
gemeentebestuur uit te spreken. Daarbij zullen ook de Bruggenbouwers uitgenodigd gaan worden.
Zoals dat ook ieder jaar op Koningsdag gebeurt voor de inwoners, die een Koninklijke onderscheiding 
hebben ontvangen.

Ook is het de bedoeling om een netwerk op te bouwen met de inwoners die een Roosenspeld of 
Bruggenbouwer hebben ontvangen. Een netwerk met een sociaal karakter maar ook met een 
opdracht.

Beoogd effect

Met dit voorstel wordt beoogd om de Roosenspeld en het aanvragen van deze erepenning nog eens 
extra onder de aandacht te brengen middels een campagne. En door het aanvraagformulier op de 
website van de gemeente zodanig te plaatsen, dat het ook meteen zichtbaar is voor de voorstellers.

Zeker in de huidige tijd is het belangrijk om inwoners die een belangrijke rol vervullen in onze lokale  
maatschappij de eer en waardering te geven die ze verdienen.

De Roosenspeld, maar ook andere vormen van waardering zoals de Bruggenbouwer en de 
Jongerenroos zijn hiervoor uitermate geschikt.

En omdat het om inwoners gaat, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd en vaak nog leveren, 
kan hun kennis en ervaring heel goed gebruikt worden om mee te denken over de toekomst van onze 
stad en dorpen. 

Maar vooral ook om het trots zijn op stad en dorpen uit te dragen.

Zij zijn echte ambassadeurs van de stad en dorpen! Het zou zonde zijn om hun netwerk niet te 
gebruiken! En op deze wijze kan juist de trots op stad en dorpen vanuit de samenleving vorm krijgen.

Argumenten

Vrijwilligers zijn de smeerolie van onze samenleving en moeten de waardering krijgen vanuit het 
gemeentebestuur, die ze verdienen.
Inmiddels is in de praktijk gebleken dat de Roosenspeld een mooie onderscheiding is voor onze 
inwoners die zich hebben ingezet voor het algemeen belang van stad en dorpen.
Met dit voorstel wordt de Roosenspeld nog eens extra onder de aandacht gebracht.
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Kanttekeningen

De Roosenspeld is een vorm van waardering, die met name bedoeld is voor inwoners die op bepaalde 
wijze de stad of dorpen op de kaart hebben gezet en/of vooral ook verdiensten in het algemeen 
belang hebben. Daarin wijkt de Roosenspeld af van de criteria voor een Koninklijke onderscheiding, 
die vooral is gericht op duur en intensiteit en vaak gericht is op 1 of meerdere organisaties.

In de praktijk zal altijd wel de afweging gemaakt moeten worden voor welke onderscheiding het beste 
gekozen kan worden, waarbij de keuze is: Koninklijke onderscheiding, Roosenspeld, Bruggenbouwer 
of Jongerenroos. Voor wat betreft de Bruggenbouwer ligt de besluitvorming overigens niet bij het 
college, maar vindt er wel afstemming plaats met de organisatie die de Bruggenbouwer toekent.

Financiën

De aanschaf van de Roosenspelden kan uit het bestaande budget communicatie.

Communicatie

Diverse communicatiemiddelen zullen worden ingezet om de Roosenspeld met de gewijzigde criteria 
onder de aandacht te brengen. Onder andere zal de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsspeech de 
Roosenspeld extra onder de aandacht brengen. 

Vervolg

De Roosenspeld is één van de vormen van waardering voor inwoners. Daarnaast is er ook nog de 
Jongerenroos en de zogenaamde Bruggenbouwer. 
De bedoeling is dat deze onderscheidingen een plaats kan krijgen in het ‘verhaal van Roosendaal’, 
waarmee de burgemeester tijdens de Nieuwjaarsspeech de eerste aanzet zal geven.
Een en ander zal verder in een plan van aanpak worden uitgewerkt.

Daarnaast is er een Promotiespeld in ontwikkeling. Een speld waarmee je de trots op de stad en 
dorpen uitdraagt. Deze zal in ieder geval uitgereikt gaan worden aan collegeleden, raadsleden en 
inwoners die de Roosenspeld of de Bruggenbouwer hebben ontvangen.
Er wordt op dit moment bekeken hoe deze speld verder uitgeven zal worden en in welke vorm.

Bijlagen
1. De gewijzigde verordening en de daarbij behorende memorie van toelichting (criteria en 

aanvraagprocedure Roosenspeld


