
 

                  pagina 1 van 3 

  
 
 
 
RAADSVOORSTEL nr. 2009/11   De Gemeenteraad van Blaricum 
 
Onderwerp : Vaststellen woonplaatsbesluit Blaricum 
Raadsvergadering d.d. : 24 februari 2009 
Behandeling in  
rondetafelgesprek d.d. : n.v.t. 
Portefeuillehouder : I. de Joode-Baljet 
Voorbereid door : E. Velder, Concernsturing en Kwaliteitszorg, tsl. 284 
 
 
   Blaricum, 20 januari 2009  

Voorstel  
1. Vaststellen van de woonplaats Blaricum; 
2. vaststellen dat de woonplaats Blaricum het volledige grondgebied van de gemeente omvat 

overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig waargemerkte situatietekening 
3. bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag volgende op die van de bekendmaking. 
 

 
Probleem- en doelstelling  
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficientie binnen de overheid te bevorderen, heeft het 
kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van Basisregistraties voor adressen en 
gebouwen (BAG). In deze wetgeving, die in 2009 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten 
opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te 
worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsenbesluit. Hoewel woonplaatsnamen in het 
maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering, zijn de exacte 
begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet door de gemeente vastgesteld. 
Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats. 
Na vaststellen van het besluit, wordt door Vrom een woonplaatscode toegekend. Deze code is 
randvoorwaardelijk voor de aansluiting op- en gegevensuitwisseling met de Landelijke Voorziening, 
zoals de wet BAG dit voorschrijft.  
 
Keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel  
Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu reeds voor de 
verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In veel gevallen zijn dat de benamingen van 
(voormalige) gemeenten. Daarmee wordt aangesloten op de afspraken die zijn vastgelegd in het op 
11 mei 2006 afgesloten convenant tussen de VNG, het ministerie van VROM en TNT Post (Stcrt. 
2006, nr. 218. blz. 27-28), waarin is afgesproken in verband met de binnen Nederland gehanteerde 
postcodesystematiek terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming en begrenzing 
van woonplaatsen. 
 
Afstemming/relatie met andere beleidsvelden  
Eind 2003 heeft het kabinet het Actieprogramma Elektronische Overheid gestart met als doel het 
realiseren van een andere, beter functionerende overheid. Deze ambitie geldt voor de Rijksoverheid, 
maar ook voor provincies, waterschappen en gemeenten. De doelen zijn alleen te realiseren als de 
verschillende overheidsorganisaties met elkaar kunnen samenwerken. Voor een effectieve 
samenwerking is het noodzakelijk betrouwbare en actuele gegevens uit te wisselen volgens 
standaarden. Deze samenwerking is op dit moment  nog niet mogelijk, omdat de gegevens die de 
overheid nodig heeft bij haar werk, vastgelegd zijn bij ruim 1500 overheidsinstanties, in naar schatting 
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30.000 lokale, provinciale en nationale, los van elkaar ontwikkelde, systemen met weinig tot geen 
onderlinge samenhang. In informatiekundige zin is gegevensuitwisseling nu moeilijk, organisatorisch 
is samenwerking tussen verschillende instanties lastig te realiseren.  
Daarom wil de overheid haar belangrijkste en meest gebruikte gegevens voortaan eenmalig uitvragen 
en in een samenhangend stelsel van basisregistraties vastleggen. Het gaat dan niet alleen om 
identificerende gegevens over personen, bedrijven, adressen, gebouwen en terreinen, maar ook om 
gegevens betreffende inkomens, vergunningen etcetera. De BAG vormt dan ook een belangrijke 
component binnen het in de BEL uit te voeren realisatieplan basisvoorzieningen elektronische 
overheid. 
 
Financiële aspecten  
Het besluit heeft geen financiele consequenties.  
 
Uitvoering  
Het besluit wordt bekendgemaakt op de in de Gemeentewet voorgeschreven wijze. 
 
 
Bijlagen (ter inzage)  
Situatietekening woonplaatsbegrenzing Blaricum. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Blaricum,  
 
 
 
mr. A. Hogendoorn mevrouw J.N. de Zwart-Bloch 
secretaris burgemeester 
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RAADSBESLUIT nr.: 2009/11 
 
 
 
De raad van de gemeente Blaricum, 
 
gelezen het voorstel d.d. 20 januari 2009 van burgemeester en wethouders; 
 

- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 
 
- in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 

Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistratie Adressen en Gebouwen wordt 
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijk grondgebied te 
verdelen in een of meerdere woonplaatsen; 

 
- gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 

vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 
 

 
B E S L U I T : 

 
 

I. tot het vaststellen van de woonplaats Blaricum; 
 

II. vast te stellen dat de woonplaats Blaricum het volledige grondgebied van de gemeente 
omvat overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig waargemerkte 
situatietekening; 
 

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag volgende op die van de 
bekendmaking. 

 
 
Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 24 februari 2009. 
 
 
 
 
M.J. Ahne mevrouw J.N. de Zwart-Bloch 
wnd. griffier voorzitter 
 
 
 
 
 


