
GEMEENTE REIMERSWAAL 

RAADSVOORSTEL 
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woonplaatsen 

 
case 09.005262 raadsvoorstel 09.027879 
programma/paragraaf Bestuur budgethouder W.J. van Pelt 
portefeuillehouder(s) J.J.L. de Kunder steller L. Addink 
behandeld in opinieraad nee afdeling FIN 

 
Voorstel 
 
De woonplaatsen Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Oostdijk, Rilland, Waarde en Yerseke vaststellen 
volgens de situatietekeningen die zijn bijgevoegd als bijlage bij dit besluit. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Reimerswaal 
 
 
mr. F. Marquinie MBA A.J. Huisman 
secretaris burgemeester 
 
Voor een toelichting op het raadsvoorstel wordt verwezen naar de volgende pagina's. 
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GEMEENTE REIMERSWAAL 

 
RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Reimerswaal, 
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer 09.027880, 
- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,  
- gelet op artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, waarin is bepaald dat de 

gemeenteraad het grondgebied van de gemeente indeelt in een of meer woonplaatsen,  
- gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 

vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland; 
 
 
 
BESLUIT 
 
tot vaststelling van de woonplaatsen: 
 
- Hansweert  
- Krabbendijke 
- Kruiningen  
- Oostdijk 
- Rilland  
- Waarde 
- Yerseke 
 
met ingang van 1 oktober 2009 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekeningen, 
t.w.: 
 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Reimerswaal, 
gehouden op      . 
 
 
T. Jansen A.J. Huisman 
raadsgriffier burgemeester 
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GEMEENTE REIMERSWAAL 

Toelichting op het raadsvoorstel 
 
Inleiding 
Op 1 juli is de wet- en regelgeving rond de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking 
getreden. Alle gemeenten zijn daarmee vanaf 1 juli verplicht een complete adressen- en 
gebouwenregistratie te hebben en te leveren aan de Landelijke Voorziening. 
 
Onderdeel van de wetgeving is het formeel vaststellen van de woonplaatsen door de gemeenteraad.  
Op basis van een dergelijk besluit krijgt de gemeente zogenaamde woonplaatscodes toegekend. Deze zijn 
noodzakelijk voor de invoering van de BAG. Voorwaarde voor de verkrijging van de woonplaatscodes is dat 
er vooraf afstemming heeft plaatsgevonden met TNT.    
 
Inmiddels is door een groot aantal gemeenten een dergelijk besluit genomen. Hoewel het daar feitelijk los 
van staat, wordt in de praktijk in vrijwel alle gevallen aansluiting gezocht bij de postcodegebieden zoals die 
in het verleden vastgesteld zijn door TNT. Op basis daarvan kent de Gemeente Reimerswaal de volgende 
zeven woonplaatsen: Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Oostdijk, Rilland, Waarde en Yerseke 
 
Dit sluit aan bij de praktijk en voorkomt met adreswijzigingen (met de daar aan verbonden administratieve 
gevolgen en mogelijke bezwaarprocedures).  
 
Argumenten 
Het vaststellen van woonplaatsen vloeit voor uit de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen  (BAG). 
 
Overlegresultaten 
Met TNT heeft afstemming plaatsgevonden.  
 
Aanpak/Uitvoering 
N.v.t. 
 
Lasten, baten en dekking 
N.v.t. 
 
Standpunt opinieraad 
N.v.t. 
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