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Raadsvoorstel 
 
 
Portefeuillehouder(s): Burgemeester   
Behandelend ambtenaar: René Koppelman, telefoonnummer (0316) 27 93 98 
Productnummer:       
Referendum mogelijk: Nee 
  door   op       
Besluitvorming door de gemeenteraad op 9 februari 2009, agendapunt       
 
 
Onderwerp: Woonplaatsbesluit in het kader van de Basisregistratie Adressen en Gebou-

wen (BAG)  
  
Voorstel: Voorstel tot het nemen van een woonplaatsbesluit. 

 
 

Inleiding en doelstelling van dit voorstel
De overheid verzamelt de meest gevraagde en gebruikte gegevens in basisregistraties. Denk 
bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van 
percelen. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. 
Verder zijn ze van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en 
bijvoorbeeld voorbereiding van nieuw beleid.
In het kader van de invoering van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) heeft de 
gemeente Duiven de wettelijke taak om alle “authentieke” adressen vast te stellen. In het pro-
ject BAG wordt hieraan uitvoering gegeven.  
Een onderdeel van het adres is de woonplaats. Vereist wordt dat het gehele grondgebied van 
de gemeente Duiven wordt ingedeeld in één of meer woonplaatsen en dat daar een formeel 
woonplaatsbesluit aan ten grondslag ligt. Omdat de gemeente Duiven bestaat uit de drie ker-
nen Duiven, Groessen en Loo is het logisch en noodzakelijk om ook in het woonplaatsbesluit 
deze drie woonplaatsen expliciet te benoemen. In de praktijk komen de  drie woonplaatsenge-
bieden ook overeen met de drie postcodegebieden van TNT Post.  
Elke woonplaats krijgt vanuit het Ministerie van VROM een unieke codering toegewezen. Deze 
codering moet vanaf de ingangsdatum van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen ge-
bruikt worden bij elke communicatie tussen en binnen overheidsdiensten.     
  

Rol van de gemeenteraad 
Op grond van artikel 6 lid 1 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen wordt aan de 
gemeenteraad gevraagd om het grondgebied van de gemeente Duiven in te delen in één of 
meer woonplaatsen. De bevoegdheid tot de vaststelling van openbare ruimten (straten, plei-
nen, etc) en nummeraanduidingen (huisnummers) is bij het Delegatiebesluit 2007 overge-
dragen aan het collega van burgemeester en wethouders.     

Gevolgde procedure tot nu toe
In de afgelopen maanden zijn de grenzen van de drie woonplaatsgebieden vastgesteld in 
overeenstemming met de drie postcodegebieden van TNT Post. Door deze gebieden met 
elkaar te laten samenvallen, wordt voorkomen dat er inwoners van de gemeente Duiven ge-
confronteerd worden met een “administratieve verhuizing”.  
Woonplaatsen dienen in dit verband overigens niet te worden verward met gemeenten. In een 
aantal gevallen kennen beide weliswaar dezelfde benamingen, maar het gaat om twee vol-

Opmerking [Raad1]:  Hier moet 
worden aangegeven of het 
raadsbesluit in aanmerking komt voor 
het houden van een referendum. Dat 
is te beoordelen aan de hand van de 
uitzonderingscriteria uit artikel 3 van 
de referendumverordening. De 
verordening is op onze website te 
raadplegen onder: 
gemeentehuis/gemeentelijke 
verordeningen. Kan een referendum 
worden gehouden, dan moet dat - 
nadat het besluit is genomen - ook in 
De Duiven Post worden gepubliceerd 
en wordt de uitvoering van het besluit 
met 6 weken opgeschort. Bij twijfel of 
voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Renzo Willemsen, 
toestel 263 
 

Opmerking [Raad2]:  
Wat  is de aanleiding voor het 
voorstel? Hoe valt het voorstel binnen 
het bestaand beleid, gemaakte 
afspraken, wet- en regelgeving. 
Belangrijk is aan te geven wat het 
doel is, wat willen we bereiken? 
Omschrijf wat feitelijk het probleem is.
 

Opmerking [Raad3]: Geef hier aan 
wat de rol van de gemeenteraad is. 
Kies bijvoorbeeld voor: verordenende 
bevoegdheid, stellen van kaders voor 
beleidsontwikkeling door het college, 
beschikbaar stellen van een krediet, 
vaststellen van een financiële 
rapportage, opinievorming. Evalueren 
van eerder vastgesteld beleid. 
Controleren van de uitvoering van het 
beleid door het college of de 
burgemeester. 
 

Opmerking [Raad4]:  
Wat is de tot nu toe gevolgde 
bestuurlijke procedure. Denk ook aan 
bijvoorbeeld opinievorming in een 
raadscommissie. Hier kunnen ook 
inspraakresultaten e.d. worden 
aangegeven. 
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strekt verschillende zaken. Bij gemeenten gaat het om wettelijk geregelde bestuurlijke gebie-
den. Bij woonplaatsen gaat het om gedeelten van het gemeentelijk grondgebied die van een 
benaming zijn voorzien om deze eenvoudig te kunnen aanduiden. Het zijn de woonplaatsen 
die een onderdeel vormen van adressen (op een brief wordt 
ook de naam van een woonplaats vermeld en niet de naam van de gemeente). Binnen alle 
gemeenten zijn in het verleden (in meer of mindere mate formeel) woonplaatsen benoemd. In 
het kader van het project BAG vormen deze bestaande benamingen het uitgangspunt.   

Oplossingsmogelijkheden
Voorgesteld wordt om met ingang van 16 december 2008 het grondgebied  van de gemeente 
Duiven in te delen in de volgende drie woonplaatsen Duiven, Groessen en Loo Gld,  overeen-
komstig de bij dit besluit behorende situatietekening, no.  
Bij Loo is “Gld” toegevoegd, om verwarring met andere woonplaatsen met de naam “Loo” in 
Nederland te voorkomen. Bovendien wordt de toevoeging “Gld” op dit moment al in diverse  
administraties gebruikt.      

Financiële paragraaf
n.v.t. 

Communicatieparagraaf
Het besluit wordt gepubliceerd in de rubriek Informeel in de Duivenpost en op de gemeente-
lijke website.  

Overige aspecten
n.v.t.  

Hoe wordt het raadsbesluit geëvalueerd
n.v.t.  
 
 
Duiven, 9 februari 2009 
 
Burgemeester en wethouders van Duiven, 
 
secretaris,                           burgemeester, 
 
 
 
 
 
Bijlagen (bijgevoegd of in het BIS):  
1. Raadsbesluit en situatietekening, no.    
 
Verdere informatie:  
1. n.v.t.  

Opmerking [Raad5]:  
Wat  gaan we daarvoor doen? Welke 
oplossingsmogelijkheden zijn er en 
geef de voorkeur van het college aan. 
Hoe zal het beleid worden toegepast? 
Wat is het beoogd maatschappelijk 
effect, c.q. hoe effectief verwachten 
we dat het beleid zal zijn? 
 

Opmerking [Raad6]:  
Wat gaat het de gemeente kosten? 
Betreft het incidentele dan wel 
structurele kosten? Hoe is de 
dekking? Is er sprake van een 
bijzondere financiering? Denk wel, 
het gaat niet alleen om financiële 
kosten maar ook om personele en 
materiële inzet. 
 

Opmerking [Raad7]:  
Hoe gaan we de beslissing van de 
gemeenteraad naar de doelgroep(en) 
communiceren? Dient er een 
bijzonder communicatieplan te 
worden opgesteld of kan worden 
volstaan met beperkte publiciteit in de 
gemeentelijke rubriek Informeel? Is er 
een wettelijke plicht tot publicatie?  
Als het onderwerp referendabel is 
dient dat - nadat het besluit is 
genomen - in De Duiven Post 

Opmerking [Raad8]:  
Hier kunt u andere zeer 
zwaarwegende aspecten aanhalen, 
zoals actuele politieke relevantie, 
ontwikkelingen in de regelgeving e.d. 
Ook is het mogelijk gewenst de 
consequenties voor andere 
beleidsvelden aan te geven. Denk 
aan openbare orde en veiligheid, 

Opmerking [Raad9]:  
Evaluatie is nodig om de 
controlerende rol van de 
gemeenteraad te versterken. 
Uitgangspunt is dat alle beleid in 
beginsel wordt geëvalueerd. Betreft 
het beleid dat zich over een langere 
periode (meer dan 1 jaar) uitstrekt 
dan kan tussentijdse evaluatie 

Opmerking [Raad10]:  
eef hier een opsomming van de 
ijbehorende bijlagen. Beperk je

daarbij tot de bijlagen waar in het 
voorstel naar wordt verwezen en die 
ook direct relevant zijn, bijvoorbeeld 
de onderliggende beleidsnota, interne 
en externe deskundige adviezen, 
bi

G
b  

jbehorende brieven enz.

Opmerking [Raad11]:  
Vermeld hier de externe 
deskundigen, eventuele 
bronvermeldingen (vb. boeken, 
rapporten en beleidsnota’s) en de 
websites waar digitaal informatie kan 
worden gevonden. 

... [1]

... [2]

... [3]

... [4]
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Hoe gaan we de beslissing van de gemeenteraad naar de doelgroep(en) communiceren? Dient er een 
bijzonder communicatieplan te worden opgesteld of kan worden volstaan met beperkte publiciteit in de 
gemeentelijke rubriek Informeel? Is er een wettelijke plicht tot publicatie?  
Als het onderwerp referendabel is dient dat - nadat het besluit is genomen - in De Duiven Post gepubliceerd te 
worden. Indien daartoe aanleiding is kun je hier ook ingaan op het referendabel zijn van het besluit. Denk 
bijvoorbeeld aan eerdere politieke toezeggingen of uitspraken in voorafgaande procedures of aan actiegroepen 
die om een referendum hebben gevraagd. 
 
 

Pagina 2: [2] Opmerking [Raad8] Ina Weijers  
 
Hier kunt u andere zeer zwaarwegende aspecten aanhalen, zoals actuele politieke relevantie, 
ontwikkelingen in de regelgeving e.d. Ook is het mogelijk gewenst de consequenties voor andere 
beleidsvelden aan te geven. Denk aan openbare orde en veiligheid, milieu, welzijn enz. 
 
 

Pagina 2: [3] Opmerking [Raad9] Ina Weijers  
 
Evaluatie is nodig om de controlerende rol van de gemeenteraad te versterken. Uitgangspunt is dat 
alle beleid in beginsel wordt geëvalueerd. Betreft het beleid dat zich over een langere periode (meer 
dan 1 jaar) uitstrekt dan kan tussentijdse evaluatie (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) nodig zijn. Betreft 
het een eenmalige actie of beleid voor een korte termijn (minder dan 1 jaar) dan kan veelal worden 
volstaan met een eenmalige evaluatie. Evaluatie kan bij afzonderlijke behandeling of in het kader van 
de behandeling van de jaarrekening of bestuursrapportages. Geef in ieder geval aan indien evaluatie 
niet nodig is. 
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Geef hier een opsomming van de bijbehorende bijlagen. Beperk je daarbij tot de bijlagen waar in het 
voorstel naar wordt verwezen en die ook direct relevant zijn, bijvoorbeeld de onderliggende 
beleidsnota, interne en externe deskundige adviezen, bijbehorende brieven enz. 
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