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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de rol van de raad bij het toekennen van het Ereburgerschap van de stad Groningen te vergroten 

door voortaan de raad in een besloten deel van haar vergadering, op basis van een raadsvoorstel, 
te laten beslissen over de inschrijving in het Gulden Boek van de stad Groningen; 

II. de bestaande criteria voor inschrijving in het Gulden Boek te handhaven. 

Samenvatting 

Het Gulden boek is ingesteld in 1940 ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen. 
Met het inschrijven in het Gulden Boek eert de stad Groningen die inwoners die buitengewone 
verdiensten voor de stad hebben. Het ereburgerschap wordt toegekend aan Stadjers wegens 
"buitengewone verdienste, al dan niet belangeloos, voor de stad en haar inwoners gedurende een lange 
reeks van jaren".Het was burgemeester Cort van der Linden die in het najaar van 1939 zijn brief schreef 
aan het college van B&W waarin hij bloemrijk de ontwikkeling van de stad sinds 1040 uiteenzette: 
Groningen was sinds 1040 uitgegroeid tot een stad met meer dan 120.000 inwoners, een centrum van 
onderwijs en cultuur. Deze groei had tot stand kunnen komen omdat voortdurend uit de burgerij mannen 
en vrouwen naar boven zijn gekomen, die uitzonderlijke verdiensten hadden. Burgemeester Cort van der 
Linden doet het college een tweeledig voorstel: een legpenning laten slaan en een Stadsboek waarin met 
guldenletters de namen van ontvangers van die legpenning worden bijgeschreven. Het idee vond een 
enhousiast gehoor en op 12 januari 1940 volgde een voorstel aan de Raad, dat werd aangenomen. 
Het werd gebuikelijk om bij de inschrijving in het Gulden Boek naast een oorkonde ook de Erepenning uit 
te reiken. In 1998 nam het college het besluit om inschrijving in het Gulden Boek en toekenning van de 
Erepenning te ontkoppelen. Beide vormen van eerbetoon kregen hun eigen toekenningscriteria. 
De afgelopen jaren is het gebruikelijk geworden dat vanuit het college de voordracht komt voor het 
Ereburgerschap. Allengs groeide de behoefte om de rol van de Groninger gemeenteraad te vergroten. 
Vandaar dat wij u hierbij voorstellen om de gemeenteraad in een besloten deel van haar vergadering op 
basis van een raadsvoorstel te laten beslissen over de voordracht. 
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Aanleiding en doel 

Aanleiding vormt de gegroeide behoefte van het college om de raad meer te betrekken bij het toekennen 
van het Ereburgschap van de stad Groningen. Daarmee krijgt het Ereburgerschap het gewenste 
maatschappelijke en politieke draagvlak. Het Ereburgerschap wordt op deze manier echt een blijk van 
waardering van de stad Groningen. 

Kader 

Gemeentelijk beleid bij onderscheiding van burgers. 

Mogelijke oplossingen 

Het voorstel luidt om de gemeenteraad meer te betrekken bij het toekennen van het Ereburgerschap. 
Wij stellen u voor om de raad in een besloten deel van haar vergadering te laten beslissen over de 
inschrijving van de zeer verdienstelijke Stadjers in het Gulden Boek. Daarbij is het voorstel voor inschrijving 
afkomstig van het college.De raad beslist op basis van een raadsvoorstel van het college. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Door de raad te betrekken bij het toekennen van het Ereburgerschap neemt het maatschappelijk draagvlak 
toe. Het is de gemeenteraad die straks gaat over het onderscheiden van zeer verdienstelijke Stadjers. 
Daarmee wordt het Ereburgerschap echt een blijk van grote waardering van het gemeentebestuur van de 
stad Groningen. 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 

Overige consequenties 

Bij dit voorstel blijft de mogelijkheid overeind van raad, college en individuele Stadjers om verdienstelijke 
Groningers voor te dragen voor het Ereburgerschap. Het is de gemeenteraad die straks op basis van een 
raadsvoorstel beslist over het Ereburgerschap. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


