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Samengevat advies: 
De raad voor te stellen een woonplaatsbesluit vast te stellen, conform het bijgevoegde 
conceptraadsvoorstel met bijbehorend conceptraadsbesluit  

Besluit: 
 
   

 
Toelichting: 
 
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 de basisregistraties voor adressen en gebouwen. In 
deze wetgeving, die medio 2009 van kracht zal worden, wordt onder meer aan gemeenten opgedragen het 
gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in één of meer woonplaatsen. Het resultaat dient te worden 
vastgelegd in een woonplaatsenbesluit. 
  
Het besluit is hierbij niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benaming en grenzen die nu reeds 
voor de woonplaatsen in de gemeente worden gehanteerd. 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.  
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Er is geen aanleiding gevonden om wijzigingen aan te brengen in de huidige woonplaatsgegevens. Het 
voorliggende besluit sluit dan ook aan bij de gegevens zoals deze nu reeds bij zowel de gemeente als bij de 
TNT Post gehanteerd worden omtrent (grenzen van) woonplaatsen, maar die niet eerder formeel vastgesteld 
zijn.  
  
Het voorliggende woonplaatsbesluit bevat de benaming van de vast te stellen woonplaatsen 
en een situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het besluit opgenomen 
woonplaatsen worden begrensd. 


	S
	B
	W
	W
	W

