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Aan de Raad, 

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft de burgemeester u toegezegd nadere 
informatie te zullen verstrekken over het toekennen van de gemeentelijke onderscheiding De 
Heraut. Omdat het toekennen van deze onderscheiding een bevoegdheid is van ons college 
geven wij uitvoering aan die toezegging. 

De onderscheiding "De Heraut" is ingesteld bij raadsbesluit van 31 mei 2007. Vastgelegd is dat 
ons college de onderscheiding toekent. Dat kan alleen op voordracht van de burgemeester, van 
één of meerdere leden van uw raad of van een in de gemeente gevestigde instelling. Deze 
onderscheiding is uitsluitend en in bijzonder bedoeld voor groepen personen, comités, 
organisaties of instellingen. Dus niet voor individuele personen. Daarvoor bestaat de 
mogelijkheid van toekenning van de erepenning. 

Criterium voor toekenning van De Heraut is dat de groep of organisatie zich in hoge mate 
verdienstelijk heeft gemaakt jegens de plaatselijke gemeenschap; dit ter beoordeling van het 
college. Het kan gaan om een langdurige inzet maar ook om een specifiek project. Daarbij geldt 
als voorbeeld het comité 400 jaar Dinteloord dat als een van de eerste De Heraut kreeg 
toebedeeld. Als voorbeeld voor langdurige inzet geldt het bestuur van De Kleine Tour. 

De verdiensten die ten grondslag liggen aan een besluit tot toekenning van deze gemeentelijke 
onderscheiding kunnen gericht zijn op de plaatselijke gemeenschap als geheel, of op die van 
één van onze kernen. Voorwaarde is dat er op geen enkele wijze een financiële vergoeding aan 
was of is verbonden. 

In het raadsvoorstel dat ten grondslag lag aan de instelling van De Heraut is aangegeven dat 
deze blijk van waardering slechts bij bijzondere concreet aanwijsbare gebeurtenissen of 
activiteiten toegekend zou moeten worden. Dit om het exclusieve karakter van een en ander te 
onderstrepen. De Heraut is sinds de instelling van deze verordening negen keer uitgereikt, 
laatstelijk aan de Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer en daarvoor - in november 2014 aan de 
wildbeheereenheid Steenbergen en omstreken. Een compleet overzicht treft u aan onderaan 
deze raadsmededeling 



De onderscheiding bestaat uit een oorkonde en een bronzen beeldje zijnde een replica van het 
beeld De Heraut, dat in de Kaaistraat staat voor het voormalige stadhuis van Steenbergen. 

De uitvoering van de Verordening inzake de instelling en toekenning van de gemeentelijke 
onderscheiding De Heraut" is ambtelijk belegd bij het kabinet van de burgemeester. Daar kunt u 
ook terecht voor eventuele nadere vragen. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

Belt, MBA 

De Heraut is uitgereikt aan: op: 
Stichting 400 jaar Dinteloord en Prinsenland 14 januari 2006 

Stichting Kleine Tour 4 augustus 2007 

Stichting Muzafeesten Dinteloord 2 juli 2011 

Stichting IJsbaan de Kruisbeek 8 september 2012 

Harmonie Amicitia 2 november 2012 

Mannenkoor ABS 12 oktober 2013 

Sint Nicolaas Comité Nieuw-Vossemeer 17 november 2013 

Wildbeheereenheid Steenbergen en omstreken 29 november 2014 

Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer 18 juli 2017 
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