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1) Status 
 
Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden zoals gedefinieerd in 
artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de verordening naamgeving en nummering van 
2005. Op grond van de verordening naamgeving en nummering is uw college bevoegd tot het 
vaststellen van grenzen en namen van woonplaatsen.
 
2) Samenvatting  
 
 
3) 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. In deze wetgeving, die naar verwachting in 2009 van kracht zal worden, wordt aan 
gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. En deze 
woonplaatsen te voorzien van geometrische kenmerken.
 
4) Inhoud 

  
 nadere toelichting op onderwerp  

 
Op 00-00-0000 heeft uw college reeds een woonplaatsbesluit genomen t.a.v. ’s-Hertogenbosch en 
Rosmalen. In dat besluit zijn de exacte begrenzingen van deze woonplaatsen niet expliciet 
vastgesteld. Met dit besluit vindt deze geometrische afbakening alsnog plaats. En wordt voldaan aan 
de onderstaande eisen van de Basisregistratie adressen en Gebouwen. 
 
Elke gemeente wordt voor de totstandkoming van de Basis Registratie Adressen geacht een formeel 
besluit (of besluiten) te hebben of te nemen aangaande de woonplaatsen binnen de gemeente dat 
voldoet aan de volgende eisen: 
 

1. Alle woonplaatsen binnen de gemeente worden in het besluit(en) met naam genoemd. 
2. De geometrie van de woonplaatsen wordt vastgelegd in het besluit of een bij het besluit 

behorende bijlage.  
3. De gezamenlijke woonplaatsen bedekken het hele grondgebied van de gemeente (niet 

overlappend). Wat betreft de geometrie volstaat in het besluit een eenvoudige kaart of een 
beschrijving van de grenzen. Deze moet echter een dusdanig kwaliteitsniveau hebben, dat 
een eenduidige overname van de begrenzingen vanuit het besluit in de Basis Registratie 
Adressen mogelijk is. 
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 financiële paragraaf  
nvt 
  
 

 communicatie  
nvt 
 
 

 conclusie  
 

 
5) Zienswijze portefeuillehouder 

 
6) Voorstel  
 
Vaststellen van de woonplaatsgeometrie van de woonplaatsen Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. Dit 
conform de bijgesloten bijlage. 
 
 
Bijlagen: 
Situatietekening 

 
Ter inzage 
nvt 

 
 

Steller :  Van der Vorst 
Tel. : 5797 
E-mail : frvo@s-hertogenbosch.nl 

 


