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Samenvatting 
De  "Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen" bevatten regelingen voor het verlenen van 
diverse onderscheidingen aan personen, instellingen of verenigingen wegens een bijzondere verdienste. Deze richtlijnen 
zijn in 2004 door uw raad vastgesteld en in 2012 aangevuld met een regeling voor het verlenen van een ereburgerschap. 
Wij stellen nu voor de regeling verder aan te vullen met een regeling voor een jeugdlintje voor Woerdense kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die zich op een bijzondere wijze inzetten voor een ander of voor Woerden, een 
bijzondere daad hebben verricht of een bijzonder initiatief hebben genomen. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. de "Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen" aan te vullen met een regeling voor een 
jeugdlintje door na het hoofdstuk "Ereburgerschap" het volgende hoofdstuk toe te voegen: 
 
Paragraaf Jeugdlintje  
 
Voor toekenning komen in aanmerking kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar  
a. die zich vrijwillig en op een bijzondere wijze inzetten voor anderen of voor de Woerdense gemeenschap;  
b. die een bijzondere prestatie of daad hebben verricht;  
c. die een bijzonder initiatief hebben genomen. 
 
Het jeugdlintje kan alleen aan ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs van grote waardering 
en/of grote dankbaarheid.  
 
Een voordracht aan het college wordt gedaan door een jury, op basis van aanmeldingen vanuit de samenleving.   
 
De uitreiking van het jeugdlintje kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en geschiedt door de 
burgemeester of zijn plaatsvervanger.  
 
 Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.  
 
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking.  
   

  
 
 
   
 



Inleiding 
De Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen voorzien in diverse onderscheidingen voor 
bijzondere verdiensten van personen, verenigingen en instellingen. Wij stellen uw raad voor om de groepen die in 
aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding uit te breiden met de groep kinderen en jongeren en hiervoor 
een Jeugdlintje te introduceren.    
 
   
 
Participatieproces 
N.v.t. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Aandacht en waardering voor bijzondere verdiensten van Woerdense kinderen en jongeren.  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
We stellen voor het jeugdlintje toe te voegen aan de lijst van gemeentelijke onderscheidingen.  
 
   
 
Argumenten 
1.1. Met een jeugdlintje kan waardering en dankbaarheid worden geuit voor de bijzondere inzet van Woerdense jeugd.  
Bijzonder vrijwilligerswerk verrichten voor een sportclub, mantelzorg verlenen, een grote opruimactie organiseren of het 
verrichten van een heldendaad. Zomaar een paar voorbeelden van bijzondere inspanningen die aandacht, waardering en 
dankbaarheid verdienen en die een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Met het toekennen van een jeugdlintje kan 
waardering worden geuit richting kinderen en jongeren die zich op bijzondere wijze inzetten voor een ander of voor de 
Woerdense samenleving.   
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De kosten van het laten ontwerpen van het lintje bedragen eenmalig  € 400,- exclusief BTW. Daarna kosten de lintjes € 
26,50 per stuk. Het zal om maximaal 10 lintjes per jaar gaan. De kosten komen ten laste van het representatiebudget van 
het college.  
 
   
 
Communicatie 
Over deze nieuwe onderscheiding zal worden gecommuniceerd op het moment dat er een procedure voor aanmelding en 
selectie is.  
 
   
 
Vervolgproces 
Na besluitvorming door uw raad zal de procedure voor aanmelding en selectie worden ingericht. Een ieder kan een kind 
of jongere aanmelden voor het jeugdlintje. Een te vormen jury bestaande uit 4 personen met affiniteit met de doelgroep 
en de wethouder Jeugd zullen de aanmeldingen beoordelen en op basis hiervan een voordracht doen aan het college. 
Jaarlijks zullen maximaal tien lintjes - vijf in de categorie 4 tot en met 12 jaar en vijf in de categorie 13 tot en met 18 jaar - 
worden uitgereikt. Uitreiking vindt plaats voorgaand aan de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente.  
 
   
 



Bevoegdheid raad 
Artikel 147, tweede lid, in samenhang gelezen met artikel 108, eerste lid, van de Gemeentewet.  
 
   
 
Bijlagen 
Raadsbesluit geregistreerd onder nummer D/21/023203.  



RAADSBESLUIT  
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Z/21/017288 

  

  

Onderwerp: Aanvulling “Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen” met 
een jeugdlintje. 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 29 juni 2021 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

1. de “Richtlijnen voor het verlenen van gemeentelijke onderscheidingen” aan te vullen met een 
regeling voor een jeugdlintje door na het hoofdstuk “Ereburgerschap” het volgende hoofdstuk 
toe te voegen:  
 

Paragraaf Jeugdlintje 
 
Voor toekenning komen in aanmerking kinderen en jongeren in de leeftijd van vier tot achttien jaar  
a. die zich vrijwillig en op een bijzondere wijze inzetten voor anderen of voor de Woerdense 
gemeenschap; 
b. die een bijzondere prestatie of daad hebben verricht; 
c. die een bijzonder initiatief hebben genomen.  
 
Het jeugdlintje kan alleen aan ingezetenen van de gemeente worden toegekend en geldt als bewijs 
van grote waardering en/of grote dankbaarheid.  
 
Een voordracht aan het college wordt gedaan door een jury, op basis van aanmeldingen vanuit de 
samenleving.   
 
De uitreiking van het jeugdlintje kan slechts plaatsvinden nadat het B&W-besluit is ondertekend en 
geschiedt door de burgemeester of zijn plaatsvervanger.  
 
Van elke verleende onderscheiding zal bericht worden gezonden aan de pers.  
 
 

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking.  
 
 

  



 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op  

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
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