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Dagelijks bestuur

17 november 2021

Onderwerp
Brandweer decoratiebeleid

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1. in te stemmen met het brandweer decoratiebeleid;
2. in te stemmen met het maken van een legpenning VRD conform onderstaand
ontwerp.

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
Tot 1 januari 2020 werden leden van de vrijwillige brandweer die meer dan 20 jaren in dienst
waren, automatisch voorgedragen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dat is niet langer het geval. Daarom heeft het bestuur van VRD in 2019 opdracht gegeven om
nieuw decoratiebeleid voor vrijwilligers te ontwikkelen. Dit concept beschrijft nieuw
decoratiebeleid voor brandweer Drenthe.
Het conceptdecoratiebeleid van VRD is gebaseerd op vier pijlers: erkenning voor (1) trouwe
dienst, (2) bijzondere prestaties, (3) het vrijwillig bijdragen aan een veilige samenleving en
(4) de bijdragen aan Drentse veiligheid die niet voldoen aan voorwaarden voor een
onderscheiding, maar die wel erkenning verdienen.
Deze pijlers komen tot uiting in vier onderscheidingen, waarvan drie landelijk erkent zijn en
één Drents is:
1. Erkenning voor trouwe dienst komt tot uiting in de Brandweermedaille voor trouwe dienst.
Die wordt toegekend bij dienstperiodes van 12,5, 20, 25, 30, 35, 40, 45 en 50 jaren. Deze
medaille heeft een landelijke status en krijgt een plek in de officiële draagvolgorde.
2. Het Brandweerkruis erkent bijzondere verdienste voor het brandweerwezen in het
Koninkrijk der Nederlanden. Het is een landelijk medaille van Brandweer Nederland die ook
een plek krijgt in de officiële draagvolgorde.
3. Erkenning voor vrijwilligheid. De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid is een
landelijk erkende medaille die de vrijwilliger eert voor het bijdragen aan een veilige
samenleving.
4. Erkenning anderszins. Waar erkenning passend is, maar niet aan voorwaarden voor een
landelijk erkende medaille is voldaan, geeft VRD een genummerde legpenning aan
betrokkene. Hiervoor is door een betrokken brandweermedewerker onderstaand ontwerp
gemaakt:
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Uitreiking
Het decorum van de uitreiking wordt afgestemd op de aard van de verdienste, de aard van de
onderscheiding en de voorkeuren van betrokkenen.
Symboliseert de onderscheiding maatschappelijke waardering? Dan reikt de burgemeester
deze uit als vertegenwoordiger van de gemeente en de lokale gemeenschap.
Symboliseert de onderscheiding erkenning voor trouw of exceptioneel presteren? Dan reikt
een vertegenwoordiger van VRD de medaille uit. Dit kan een burgemeester zijn (als lid van
het bestuur), de directeur van VRD of een leidinggevende.
Ook de wijze waarop, de gelegenheid waarbij en de publiciteit waarmee de medaille wordt
uitgereikt, wordt afgestemd op de zwaarte van de onderscheiding, de verdienste en de
voorkeuren van betrokkenen. Dit leidt tot maatwerk in de ceremonie: groots of intiem,
formeel of informeel, wel of niet met media, enzovoorts.

Argumenten
Brandweer Drenthe volgt het decoratiebeleid van brandweer Nederland
Vanuit Brandweer Nederland is de afgelopen jaren ingezet op de erkenning van de
brandweeronderscheidingen. Deze Koninklijke erkenning is aanstaande. Het landelijke beleid
wat is opgesteld, is leidend geweest voor de voorliggende notitie.
Bij vrijwilligheid past maatschappelijke waardering
De maatschappelijke waardering voor vrijwillige inzet als brandweermens wordt
gesymboliseerd door een ceremonie waarbij de burgemeester namens de samenleving de
vrijwilliger bedankt voor de vrijwillige inzet.
De Drentse waarderingspenning vult het landelijk aanbod aan
Als een bijzondere verdienste voor Veiligheidsregio Drenthe niet gemarkeerd kan worden met
een landelijk erkende medaille omdat daarvoor niet aan de voorwaarden is voldaan, wordt
deze gewaardeerd met een Drentse waarderingspenning. Deze is in ontwikkeling.
Dit beleid is getoetst bij een tweetal burgemeesters
Met Richard Korteland en Marcel Thijssen heeft afstemming plaatsgevonden over deze
beleidslijn. Zij kunnen zich hierin goed vinden en representeren daarmee de Drentse
burgemeesters.

Uitvoering
De VRD bewaakt het proces van jubilea en stemt met betrokkenen af wat een passende opzet
voor de uitreiking van een onderscheiding. Vooruitlopend op de vaststelling wordt op diverse
plekken al volgens deze lijn naar tevredenheid gewerkt.
Na besluitvorming wordt de legpenning gemaakt.

