
GEMEENTERAAD  
 

 
Motie “De kanjers van Venlo” 

 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022 

 
Constaterende dat: 
 
-  de gemeente Venlo vele fantastische vrijwilligers rijk is 
-  er voor vrijwilligers die meer dan 10 jaar vrijwilligerswerk doen bij een organisatie uit de gemeente  
   Venlo, de “Venlose Kanjer” kan worden aangevraagd, dit is een waarderingsonderscheiding 
-  vrijwilligers die zich tomeloos voor onze Venlose samenleving inzetten, maar niet (meer) binnen onze     
   gemeentegrenzen wonen, hier volgens de huidige regelgeving niet  voor in aanmerking komen  
-  voor minderjarigen “De Venlose Pluim” van toepassing is (zonder staat van dienst uitgedrukt in tijd)   
   maar bedoeld voor een lumineus idee of een dappere actie of iets dergelijks 
 
Overwegende dat:  
 
-  vrijwilligers de spil van de samenleving vormen en onmisbaar zijn en we dienen te gaan voor de  
   menselijke maat, kleinschaligheid en sociale cohesie 
-  het belang van vrijwilligers nog steeds toeneemt, erkenning goed doet en erkenning ook anderen  
   stimuleert 
-  deze beperking minder positief en niet open- en gastvrij uitstraalt naar onze buurgemeenten en de  
   (gezondste) regio 
-  wij een centrumgemeente zijn, en er bovendien bij andere domeinen wél over de gemeentegrenzen  
   heen gekeken wordt 
-  onze inwoners net zoveel profijt hebben bij een vrijwilliger uit een buurgemeente/regio, als een  
   vrijwilliger uit de eigen gemeente 
-  inclusie voor ons een belangrijk en wezenlijk uitgangspunt is en het voor onderscheiding uitsluiten van  
   een buiten de gemeente wonende vrijwilliger ook de erkenning van Venlose ingezetenen binnen  
   eenzelfde organisatie kan frustreren  
-  de gemeente vrij is om te bepalen dat niet-ingezeten ook een onderscheiding kunnen bekomen zoals in  
   Dordrecht, Maasdriel Woerden Opmeer Roermond Sittard-Geleen Horst aan de Maas 
 

 
    Roept het College op om: 
 
-   de regelgeving zo snel mogelijk aan te passen in de verordening, nog vóór de begrotingsbehandeling  ,  
    waardoor ook mensen die niet in onze gemeente wonen, in aanmerking kunnen komen voor “de  
    Venlose Kanjer” en “De Venlose Pluim” 
-   meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid tot aanvraag van de genoemde waarderingen  
    binnen de gemeente Venlo. 
 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Leon van den Beucken (EENLokaal)    Monique Billekens (D66)   Wim Janssen (GroenLinks)  

 

Harold Hafmans (CDA) 

https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/College_van_burgemeester_en_wethouders/Onderscheidingen/Gemeentelijke_onderscheiding
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR632995/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR77747
https://onderscheidingen.nl/nl/publicaties/besluit/gemeente/gem_2018_272032.html
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR31409/1
https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/Onderscheidingen/Gemeentelijke_onderscheidingen
https://www.horstaandemaas.nl/onderscheidingen

