
Raadsvoorstel Gemeente Coevorden 
 

Raadsvergadering :  Datum 
Agendapunt : Nummer 
Rv.nr. :        
Portefeuillehouder :  Functie + naam 
Onderwerp :  Woonplaatsenbesluit Coevorden   
 

Coevorden,  
  
Aan de raad, 
 
 
Besluit: 
1. het woonplaatsenbesluit Coevorden vast te stellen. 
 
Inleiding 
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 (BAG). De wet zal medio 2009 van kracht worden. Vanaf november 2008 moeten de 
gemeentelijke BAG-registraties van de gemeente Coevorden volgens de VROM-planning gereed zijn.  
In deze wetgeving,  wordt aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijk grondgebied op te delen 
in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. 
Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen 
bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet expliciet door 
onze gemeente vastgesteld.  
Met dit besluit vindt deze afbakening plaats. Het besluit is bedoeld om de benamingen die nu reeds 
voor de bestaande 25 woonplaatsen worden gehanteerd te handhaven. In dit geval zijn dat de 
benamingen van voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo. 
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 postcodesystematiek 
terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming en begrenzing van woonplaatsen. 
 
Argumenten 
 1.1 er is sprake van een wettelijke verplichting 
De wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), die medio 2009 van kracht wordt, verplicht 
op grond van artikel 6 alle gemeenten tot het vaststellen van de woonplaatsgebieden. Het 
woonplaatsbesluit maakt onderdeel uit van het authentiek (= overeenstemmend met het 
oorspronkelijke)  kunnen vastleggen van de ligging van Adressen en Gebouwen. 
1.2 de raad is het bevoegde orgaan.  
Ingevolge Artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de "verordening straatnaamgeving en 
huisnummering gemeente Coevorden 1998" besluit de gemeenteraad tot vaststelling.   
 
Opmerkingen 
Dit besluit is vereist om te kunnen voldoen aan de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
(BAG) waarbij wordt voorgeschreven dat de woonplaatsbenaming met bijbehorende begrenzing 
juridische wordt vastgelegd. Dit besluit is bepalend bij de benoeming van openbare ruimten en het 
toekennen van huisnummers. 
 
Kosten, baten en dekking 
n.v.t. 
 
Aanpak/uitvoering 

Opmerking [GH1]:  Noteer hier zo 
zuiver mogelijk de beslispunt(en) voor de 
raad (… akkoord te gaan met  …. In te 
stemmen met … een krediet beschikbaar 
te stellen van … ter kennisgeving aan te 
nemen dat … toestemming te geven tot 
…)  
1.Politieke beslispunt: hoofdvoorstel 
2.Financieel beslispunt: wat zijn de 
kosten die voorgestelde maatregel met 
zich meebrengt? 
3.Procedureel beslispunt: welke 
procedurele gevolgen brengt het voorstel 
met zich mee  
 

Opmerking [.2]:  De inleiding geeft je 
de mogelijkheid je voorstel inhoudelijk 
toe te lichten. Op een beknopte manier 
beantwoord je de vragen wie, wat, waar, 
wanneer, waarom (aanleiding). Je geeft 
hier een korte kernachtige omschrijving 
van de huidige situatie. Stel jezelf de 
vragen: waarom kom ik nu met dit 
voorstel en wat is het beoogd effect 
ervan? 
Verwijs voor details naar de bijlagen 
waarin je tekeningen of berekeningen 
kunt opnemen. Verwijs voor zeer 
uitvoerige informatie naar de ter inzage 
gelegde stukken. Denk hierbij aan 
complete onderzoeksrapporten. 
 

Opmerking [.3]: Mogelijk heeft je 
voorstel neveneffecten. Vermeld ze hier 
en vermeld ook welke oplossing je 
voorstelt om dat neveneffect te 
neutraliseren, voor zover mogelijk. 
Hanteer dezelfde opmaak als bij de 
argumenten: het statement cursief, 
daaronder (niet cursief) de toelichting. Je 
hoeft de kanttekeningen niet te 
nummeren. Let op: zorg ervoor dat je je 
kanttekeningen logisch kunt verbinden 
aan het voorstel door middel van 
‘ondanks dat’. 
 

Opmerking [.4]:  
In deze paragraaf geef je een overzicht 
van opbrengsten en kosten. Je doet een 
voorstel voor de dekking van de 
gevraagde investering. Daarbij ga je in op 
de gevolgen voor de begroting. 

Opmerking [.5]:  
Geef de raad ook een kort overzicht van 
de verdere gebeurtenissen na 
besluitvorming. Denk aan 
invoeringsdatum, uitvoerenden, 
vervolgprocedures, planning, overzicht 
werkzaamheden of uitwerking  van de 
maatregel etc. Blijf hier echter wel 
beknopt. Houd er rekening mee dat voor 
B&W praktisch uitvoerende informatie 
misschien nog interessant is, maar voor 
de raad al gauw een stuk minder. 
Voorkom discussies over zaken die geen 
onderdeel uitmaken van het voorstel. 
Geef alleen informatie over de uitvoering 
als u denkt dat de raad of het college niet 
zonder kan. 



Bij de benaming en afbakening van de woonplaatsen is zover als mogelijk aangesloten bij de 
grondgebieden van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo. 
Een woonplaatsonderzoek door VROM van ons adressenbestand met het TNT postcodebestand heeft 
in het najaar 2007 plaatsgevonden. De resultaten uit het onderzoek geven groen licht voor het u 
voorliggend voorstel. 
De woonplaatsgrenzen bestaan uit: a. de gemeentegrens zoals geometrisch bepaald door het Kadaster, 
b. voor de begrenzing van de voormalige gemeenten zijn zoveel mogelijk de oude gemeentegrenzen 
als uitgangspunt genomen. Hierbij is rekening gehouden met de aanpassingen naar aanleiding van de 
gemeentelijke herindeling d.d. 1 januari 1998 en enkele wijzigingen op 1 oktober 1999. 
 
Communicatie 
Besluit wordt na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders voor een periode van 
twee weken ter inzage gelegd. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag 
van de kennisgeving ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. 
Het door de gemeenteraad vastgestelde woonplaatsbesluit wordt ter vaststelling aan het ministerie van 
VROM gezonden, waarbij na vaststelling VROM definitieve woonplaatscodes toekent. 
Via de gebruikelijke weg (internet, gemeentelijke pagina in huis aan huis) het besluit kenbaar te 
maken.      
 
Bijlagen: 

 
1. Woonplaatsenbesluit gemeenteraad 
2. Kaart woonplaatsbesluit 
3. Detailkaarten woonplaatsbesluit 
4. Brief d.d. 14-11-2007 TNT post inzake adressenvergelijking BAG 

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Coevorden, 
 
de secretaris, de burgemeester,  
M.N.J. Broers                       B.J. Bouwmeester 
 
 
Advies commissie(s)       aan de raad 
 
 
(cie griffier) 
 
 
 
 
 
 

Opmerking [.6]:  
 De communicatie is een belangrijk 
onderdeel om de realisering van het 
voorstel soepel te laten verlopen. De raad 
wil hier apart geïnformeerd worden over 
de wijze waarop wij belanghebbenden 
over het besluit en het vervolg 
voorlichten. Vermeld hier wie we 
informeren, waarover en hoe. Geef in 
deze rubriek ook eventuele tussentijdse 
terugkoppeling aan de raad. 

Opmerking [A7]: Geef aan welke 
bijlagen zijn bijgevoegd en nummer deze 
 

Opmerking [.8]:  
 
 Voor de raad is het uiteraard belangrijk 
wat het commissiestandpunt is. Vermeld 
hier het advies/standpunt van de 
betrokken commissie(s). Vermeld ook 
eventuele minderheidsstandpunten. 
Vermeld het standpunt als een cursief 
statement. Geef daarna eventueel de 
onderbouwing. 
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