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W O E R D E N 

Agendapunt: 7. H-2 

Onderwerp: Regel ing voor verlening ereburgerschap 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 6 november 2012 van: 
- burgemeester en wethouders; 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

I. de "Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen" aan te vullen met een 
regeling voor het ereburgerschap door na het hoofdstuk "Stadsmuseum" het volgende hoofdstuk 
toe te voegen: 

Ereburgerschap 

Voor verlening van het ereburgerschap door de raad komt een persoon in aanmerking die 
a. woonachtig dan wel werkzaam is in de gemeente of op een andere manier duidelijk verbonden is 

met de gemeente, en 
b. een uitzonderlijke persoonlijke prestatie heeft geleverd op een of meer van de volgende 

terreinen: 
1. sport: Olympisch kampioen, wereldkampioen, europees kampioen of een daarmee vergelijk

bare prestatie; 
2. kunst of design: aantoonbare internationale erkenning en uitstraling; 
3. bedrijfsleven: door leiding te geven aan een bedrijf dat innovatief in zijn bedrijfstak is, 

succesvol is en een voorbeeld is voor andere bedrijven met een binding met de gemeente; 
4. wetenschap: een aantoonbare internationale erkenning heeft verworven, bijvoorbeeld door het 

winnen van een wetenschapsprijs, en 
c. daarmee landelijke dan wel internationale bekendheid heeft verworven, en 
d. een voorbeeldfunctie vervult. 

Een voordracht aan de raad tot verlening van het ereburgerschap wordt uitsluitend gedaan door het 
college van burgemeester en wethouders. Een voordracht vanuit de samenleving is niet mogelijk. Bij 
de voordracht wordt een CV en verklaringen, die de uitzonderlijke prestatie onderbouwen, overgelegd. 
Voorts wordt een voorafgaand een antecedentenonderzoek uitgevoerd en wordt de omgeving van de 
voor te dragen persoon gepeild om te bezien of deze persoon het ereburgerschap wil aanvaarden. 

Bij het verlenen van het ereburgerschap wordt een legpenning uitgereikt door de burgemeester. Dit 
kan gebeuren in een apart belegde bijeenkomst of in een al dan niet reguliere raadsvergadering. Van 
elk verleend ereburgerschap zal bericht worden gezonden aan de pers. 

Bij overlijden van een ereburger hoeft de legpenning niet te worden ingeleverd en blijft deze in bezit 
van de nabestaanden. 

Het ereburgerschap kan door de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
aan een persoon worden ontnomen wanneer zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven. 
Hierbij kan o.m. geacht worden aan een veroordeling tot gevangenisstraf. 

b e s l u i t : 
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Blad 2 

Alvorens het college van burgemeester en wethouders de raad hiertoe een voorstel doet, dient eerst 
door of namens het college van burgemeester en wethouders onderzoek te worden gedaan en hoor-
en wederhoor te worden toegepast. De resultaten hiervan worden besproken in het presidium. Over 
het ontnemen van het ereburgerschap zal op gepaste wijze worden gecommuniceerd. 

II. dat dit besluit na bekendmaking in werking treedt. 

ope 
De voorzitter 

z drs. J.B. Waaijer 


