
   Registratienr.:  
 
 

Behandeld door:  Advies integraal: Neen 
Beheer (R40)  afdelingscode(s) 
 Overeenstemming met:              
Afdelingscode:      
R44 / Vastgoed Financiële toets:                   
 
 Juridische toets:                   
 
 Communicatieadvies:                   
 

 Datum aanmaak : 11-5-2007 
 
 Fatale datum besluit :       
 
 Behandelwijze : Hamerstuk 
 
 Vertrouwelijk : Neen 
 
 Portefeuillehouder : B 
 Wethouder R.P. Binnendijk 

Naam steller:  Toestel:  Paraaf steller: 
Kees Smit 8750  Na besluitvorming R44       

 kopie aan:              

 
 Financiële dekking :  n.v.t. 
 Kostenpl.nr./prod.nr. :        

 Naar OR:   Neen 

 Besproken met portefeuillehouder: 
 
 d.d.    mei 2007   Ja 
 
 Paraaf: 
 Afdelingshoofd: 
  
 

     z.o.z
 
 Advies gemeentesecretaris 
 Conform advies /gezien/z.o.z.   

 
 Bespreken in B. en W.-vergadering n.a.v.: 
  Verzoek gemeentesecretaris 
  Verzoek port.houder:  
  
  
 gezien/akkoord/z.o.z.: 
 
 Hamerstuk B. en W. 
 Portefeuille:  

 B          
  
 Akkoord 

      

  
 Bespreken 

      

Onderwerp: 
Woonplaatsbesluit 
 
Inhoud/strekking: 
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 Basisregistraties voor adressen en gebouwen. In deze wetgeving, die in 
2008-2009 van kracht zal worden, wordt aan gemeenten opgedragen het 
gemeentelijke grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te 
worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit.  
Hoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer een belangrijke 
functie vervullen bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen van woon-
plaatsen in het verleden niet expliciet door de gemeente vastgesteld. Met dit 
besluit vindt deze afbakening alsnog plaats. 
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 Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post, waarin is 
afgesproken in verband met de binnen Nederland gehanteerde postcode-
systematiek terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming 
en begrenzing van woonplaatsen. 
  
In tegenstelling tot vele andere gemeenten bestaat Capelle aan den IJssel 
momenteel uit slechts 1 woonplaats. De begrenzing daarvan is gelijk aan de 
begrenzing van de burgerlijke gemeente. Voorgesteld wordt om hierin geen 
verandering aan te brengen en dus het gehele grondgebied van de burgerlijke 
gemeenten Capelle aan den IJssel vast te stellen als woonplaats Capelle aan 
den IJssel. Dit gebied is op de bijgevoegde kaartbijlage (schaal 1:40.000) 
omgeven door een blauwe lijn. 
 
Advies om te beslissen: 
tot vastsstelling van de woonplaats Capelle aan den IJssel conform de 
kaartbijlage. 
 
 

 
 
Behandeling in: 
 
   Cie. Algemene Zaken  en Veiligheid 
 d.d.       
 
   Cie. Dienstverlening 
 d.d.       
  
   Cie. Middelen en Buitenruimte  
 d.d.       
  
   Cie. Stedelijke Ontwikkeling  
 d.d.       
  
    Raad  
 d.d.       
 
 

Naar archief op:       Paraaf:          M50.009B.III.02. 


