REGLEMENT EREBURGERSCHAP RIEMST - 09/12/2013
artikel 1:
Het ereburgerschap kan worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan natuurlijke
personen die zich voor de Riemster gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt of
op enig maatschappelijk terrein een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd.
artikel 2:
Het ereburgerschap is uniek omdat de toekenning ervan is gebaseerd op persoonsgebonden,
uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere
talenten. Om hieraan te beantwoorden, dienen deze prestaties/inspanningen aan minstens één van de
volgende criteria te voldoen:
- een duidelijke invloed hebben op de Riemster samenleving;
- een verstrekkende betekenis hebben;
- zich uitzonderlijk kenmerken of onderscheiden op sociaal vlak;
- zich uitzonderlijk kenmerken of onderscheiden op het terrein van kunst, cultuur of sport, alle met een
nationale of internationale uitstraling.
artikel 3:
Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel inwoners als niet-inwoners van Riemst, ook
postuum.
artikel 4:
Het ereburgerschap kan maximaal éénmaal per drie jaar worden toegekend aan maximaal één persoon.
artikel 5:
Iedereen (burger, gemeentebestuurder, -personeel, verenigingen, adviesraden …) kan bij de dienst
Communicatie een gemotiveerd voorstel indienen. Deze bezorgt het voorstel aan de
beoordelingscommissie Ereburgerschap. Bedoelde commissie, opgericht en samengesteld door het
college van burgemeester en schepenen, bezorgt overeenkomstig de modaliteiten van het huishoudelijk
reglement een gemotiveerd voorstel aan het college.
artikel 6:
Het gemotiveerde voorstel wordt schriftelijk ingediend en de indiener van het voorstel moet, samen met
zijn voorstel, zijn identiteit en bereikbaarheid opgeven door middel van de volgende basisgegevens:
voornaam en familienaam, postadres en handtekening, eventueel aangevuld met telefoonnummer en/of
e-mailadres.
artikel 7:
Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de kandidatuur op basis van het
geformaliseerde voorstel tot het verlenen van de titel ‘Ereburger van de gemeente Riemst’.
artikel 8:
Een besluit tot het verlenen van het ereburgerschap wordt genomen door de gemeenteraad op
voordracht van het college van burgemeester en schepenen. De bevoegdheid tot toekenning van het
ereburgerschap kan niet worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
artikel 9:
De toekenning van het ereburgerschap wordt opgetekend in ‘Het Guldenboek’. In het
Guldenboek worden naast de identiteitsgegevens van de ereburger de redenen vermeld die tot het
verlenen van de onderscheiding hebben geleid.
artikel 10:
De ereburger krijgt, in het bijzijn van zijn naaste familie, op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het
gemeentebestuur een oorkonde en een passend geschenk ter waarde van maximaal 50 euro.
Op de oorkonde zijn het raadsbesluit en de aanleiding tot toekenning vermeld.
artikel 11:
Ereburgers kunnen worden uitgenodigd bij alle belangrijke evenementen die het gemeentebestuur
organiseert.
artikel 12:
Aan het ereburgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en er zijn geen verplichtingen aan
verbonden.
artikel 13:

Indien zeer bijzondere, ernstige redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad - op voorstel
van het college van burgemeester en schepenen - besluiten het ereburgerschap vervallen te verklaren.
Aan betrokkene wordt hiervan kennis gegeven door toezending van het betreffende raadsbesluit.

