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datum voorstel: 27 november 2008 volgnummer: 08250 

onderwerp:  het vaststellen van woonplaatsen binnen de gemeente Werkendam 

korte uitleg: 

 

 

De raad wordt voorgesteld een woonplaatsbesluit te nemen. Dit besluit is 
een formele vaststelling van de woonplaatsnamen Dussen, Hank, 
Nieuwendijk, Sleeuwijk en Werkendam in het kader van de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen. 

voorstel aan raad: Vaststellen woonplaatsen Dussen, Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk en 
Werkendam overeenkomstig de bij dit besluit behorende situtatietekening. 

bestuurlijke behandeling
 

 

portefeuillehouder:  H.A.G. Hellegers 

 W. de Jong  

 E. Begemann 

 J. Luteijn 

 M. Hak 

 

commissiebehandeling:  Bestuur 

 Inwoners  

 Grondgebied 

datum commissie:            28 januari 2008 agendapunt:       

 

gewijzigd na commissie  nee  ja 

datum raad:            10 februari 2009 agendapunt:       

algemeen
 

 

unit: middelen 

behandelend ambtenaar: C.P. Paans        

financiële bijlage  ja  nee 

overige bijlagen: - Woonplaatsgrenzenkaart 

thema (1): algemene bestuurlijke en organisatorische zaken 

thema (2):            

geografisch kenmerk:                                                
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Aan de gemeenteraad van Werkendam 
 
 
1. Aanleiding 
 
Stelstel van basisregistraties 
Het rijk heeft besloten dat er een stelsel van basisregistraties moet komen. Dit is noodzakelijk omdat 
in de toekomst steeds meer berichtenverkeer zal plaats vinden langs de elektronische weg. De 
basisgegevens moeten dan eenduidig vastgelegd zijn. Ook wordt voorkomen dat burgers en bedrijven 
steeds opnieuw dezelfde gegevens moeten aanleveren aan de overheid. Bij wet wordt verplicht dat 
gegevens eenmalig worden geregistreerd en meervoudig door alle overheidsinstanties worden 
gebruikt.   

 
BAG 
De basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gaat per 1 juli 2009 deel uitmaken van dit stelsel 
van basisregistraties. De gemeente wordt hiervoor verantwoordelijk en heeft de wettelijke taak alle 
authentieke adressen vast te stellen en bij te houden. Op gemeentelijk niveau is een projectgroep 
BAG belast met de voorbereiding van de invoering van de BAG. Eén van de actiepunten in de 
voorbereidingsfase is het nemen van een zogenaamd woonplaatsbesluit door de gemeenteraad. 

 
Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt dat gemeenten bij het vaststellen van hun 
woonplaatsen in het kader van de BAG rekening moeten houden met de indeling van de 
postcodegebieden door TNT en terughoudend moeten zijn met het aanbrengen van ingrijpende 
wijzigingen hierin. Ook moet gestreefd worden naar een logische opbouw van de woonplaatsen.  

 
2. Beleidskader 
 
Vanuit het ministerie van VROM is het programma invoering BAG opgestart en zijn alle gemeenten 
verplicht zich te conformeren aan de wet BAG die met ingang van 1 juli 2009 van kracht gaat en 
daarmee de gemeenten een verplichting oplegt om de Basisregistratie Adressen en Gebouwen bij te 
houden. 
 
3. Doel 
 
Van de gemeente wordt gevraagd om de woonplaatsen vast te stellen die binnen de 
gemeentegrenzen aanwezig zijn, zowel in naam als in geografische begrenzing. Alhoewel de 
woonplaatsnamen in het maatschappelijk verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de 
adressering, is een dergelijk besluit nog niet genomen in onze gemeente. Het betreft hier dus een 
formele vaststelling van de bestaande woonplaatsen zoals deze geregistreerd staan in de GBA.  

 
4. Effect 
 
Door de vaststelling zijn er geen gevolgen voor de huidige adressen die binnen de gemeente 
Werkendam worden gebruikt. 
 

5. Aanpak 
 
Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt dat gemeenten bij het vaststellen van hun 
woonplaatsen in het kader van de BAG rekening moeten houden met de indeling van de 
postcodegebieden door TNT en terughoudend moeten zijn met het aanbrengen van ingrijpende 
wijzigingen hierin. Ook moet gestreefd worden naar een logische opbouw van de woonplaatsen 
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6. Financiën 
 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
7. Overige aandachtspunten: 
 
geen 

 
 
8. Conclusie en voorstel 
Wij stellen u voor bijgevoegd raadsbesluit te accorderen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Werkendam, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. H.A. Koenen  drs. H.A.G. Hellegers 
 
 
 



raadsbesluit  
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volgnummer: 08250 

onderwerp:  het vaststellen van woonplaatsen binnen de gemeente Werkendam 

 
 
De raad van de gemeente Werkendam, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
gelet op  
- Artikel 108 van de Gemeentewet 
- Artikel 6 lid 1 Wet basisregistratie adressen en gebouwen 
 
 

besluit: 
 
Het vaststellen van de woonplaatsen 
 

• Dussen 

• Hank 

• Nieuwendijk 

• Sleeuwijk 

• Werkendam 
 
Een en ander conform bijgevoegde kaarten 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Werkendam van            10 februari 2009 
 
 
 
de raadsgriffier, de voorzitter, 
 
 
 
mr. I. Bakker drs. H.A.G. Hellegers 
 


