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Muiden,   
 
Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij L. Koning 

 
Aan de gemeenteraad. 
 
 
Voorstel 
De woonplaatsen Muiden en Muiderberg vast te stellen overeenkomstig de bij dit 
besluit behorende situatietekening. 
 
 
Inleiding 
Op grond van de wettelijk invoering van Basisregistraties voor adressen en gebouwen 
(BAG) worden de gemeenten opgedragen het gemeentelijke grondgebied op te delen 
in één of meer 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 veelal niet expliciet door de gemeente 
vastgesteld. Dit geldt ook voor de gemeente Muiden. Met dit besluit vindt deze 
afbakening alsnog plaats. 
 
Argumenten 
Dit is een door VROM wettelijk opgelegde verplichting en een voorwaarde voor het 
invoeren van de BAG. Het doel is te komen tot eenduidige adresseringen binnen de 
gehele overheid en daarbuiten. 
 
Kanttekeningen 
Bij het vaststellen van de woonplaats 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 (Stcrt. 2006, nr. 218, 
blz. 27-28), waarin is afgesproken in verband met de binnen Nederland gehanteerde 
postcodesystematiek zoveel mogelijk rekening te houden met de bestaande, informele 
benaming en begrenzing van woonplaatsen.  
 
Uitvoering/vervolg 
Na het vaststellen van het woonplaatsbesluit wordt door het ministerie van VROM een 
zogenaamde woonplaatscode toegekend. Dit is een voorwaarde om in een later 
stadium te kunnen aansluiten op de landelijke voorziening en daarmee de invoering 
van de wetgeving op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen te voltooien. 
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Financiële Toelichting 
n.v.t. 
 
 
Voorlichting 
Voorliggend besluit wordt genomen op grond van artikel 108 van de Gemeentewet. Het 
besluit is dus een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en staat 
derhalve niet open voor bezwaar en beroep. Voorgesteld wordt het besluit wel te 
publiceren in het informatieblad met als doel belangstellenden te informeren. 
 
 
Burgemeester en wethouders 
 
G. Aalten,   A.M. Worm-de Moel, 
secretaris  burgemeester 
 
 
 
Bijlagen 
Situatietekening woonplaatsen Muiden en Muiderberg 
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