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Aan de raad.
Voorstel/ambtelijk advies
Gezien de afspraken die in het convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van
VROM en TNT Post zijn gemaakt adviseer ik om niet af te wijken van de huidige woonplaats Brunssum. Mede
gezien het feit dat TNT voor ieder adres dat van woonplaats wijzigt € 125,- in rekening brengt voor gemaakte
kosten.
Inleiding
Eind 2003 heeft het kabinet het Actieprogramma Elektronische Overheid gestart, met als doel het
realiseren van een andere, beter functionerende overheid. Een overheid die:
niet naar de bekende weg vraagt,
• klantgericht is,
• zich niet voor de gek laat houden,
• weet waar ze het over heeft,
• haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig is.
In het Bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten uit juni 2007 werden deze uitgangspunten nog
eens bevestigd.
Deze ambitie geldt voor de Rijksoverheid, maar ook voor provincies, waterschappen en gemeenten. De
doelen zijn alleen te realiseren als de verschillende overheidsorganisaties goed met elkaar kunnen
samenwerken. Of het nou gaat om de beheersing van asielzoekerstromen, voedselveiligheid, wachtlijsten
in de zorg, integratie, openbare orde en veiligheid, of het tegengaan van veeziekten. Voor een effectieve
samenwerking is het noodzakelijk dat instanties snel en zonder problemen gegevens kunnen uitwisselen.
En dat ze er altijd van uit mogen gaan dat deze gegevens betrouwbaar en actueel zijn.
Die samenwerking is op dit moment nog lastig. Waarom? Op dit moment zijn de gegevens die de overheid
nodig heeft bij haar werk, vastgelegd bij ruim 1500 overheidsinstanties, in maar liefst 30 000 lokale,
provinciale en nationale systemen. Deze systemen zijn min of meer los van elkaar ontwikkeld. En ze zijn
dus nauwelijks op elkaar afgestemd. Niet afgestemd in informatiekundige zin – waardoor bijvoorbeeld
uitwisseling van gegevens moeilijk is. Maar ook niet afgestemd in organisatorische zin – waardoor
samenwerking tussen verschillende instanties in de praktijk lastig blijkt.
Daarom wil de overheid haar belangrijkste en meest gebruikte gegevens voortaan éénmalig uitvragen en
in één samenhangend stelsel van registraties vastleggen. Het gaat dan niet alleen om identificerende
gegevens over personen, bedrijven, gebouwen en terreinen, maar ook om gegevens over inkomens,
dienstverbanden, vergunningen, enzovoort. Kortom, het gaat om gegevens die bij verschillende instanties
nodig zijn en die intensief gebruikt worden.
Probleemstelling/Doelstelling
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet besloten
over te gaan tot de wettelijke invoering van o.a. de Basisregistraties voor Adressen en gebouwen (BAG). In deze
wetgeving wordt aan gemeenten opgedragen het gemeentelijk grondgebied op de delen in woonplaatsen. Het
resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Voor de gemeente Brunssum houdt dit in
dat de gehele kadastrale gemeente wordt toegewezen aan één woonplaats te weten Brunssum. Het besluit is niet
bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benaming of in de begrenzing die momenteel voor de woonplaats
wordt gehanteerd. Daarmee wordt aangesloten op de afspraken die zijn vastgelegd in het op 11 mei 2006 afgesloten
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convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post.
Kaderstelling
Dit raadsvoorstel valt binnen het kader van de invoering van de Wet Basisregsistraties voor Adressen en Gebouwen.
Overwegingen o.a.
n.v.t.
Uitvoering
Het door de gemeenteraad vastgestelde woonplaatsbesluit wordt ter vaststelling aan het ministerie van VROM
gezonden, waarbbij na vaststelling, VROM een definitieve woonplaatscode toekent.
Raming van de gevolgen in geld en menskracht
n.v.t.
Verdere procedure en momenten van verantwoording
n.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders,
,burgemeester.
,secretaris.
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De Raad der Gemeente Brunssum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2008, dienst/cluster Backoffice/
informatiebeheer, nr. 2008/15839;
gelet op het bepaalde in (aanduiding van de relevante wetten/verordeningen/beleidsregels);
Besluit:
De Raad van de gemeente Brunssum;
• gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;
• in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer een
wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt voorbereid waarin de gemeenten
zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen;
• indachtig het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het vaststellen van
woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;
besluit
tot vaststelling van de woonplaats:
• Brunssum
met ingang van 01-03-2009 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De Raad voornoemd,
, voorzitter.
, griffier.
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