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Renswoude. 
  Aan de 

 Gemeenteraad  
 
 
 
Geachte raad, 
 
 
Samenvatting:  
Voorgesteld wordt het woonplaatsbesluit Renswoude vast te stellen. 
 
 
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 medio juli 2009 van kracht zal worden, 
wordt aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in één of 
meer woonplaatsen. Het resultaat dient te worden vastgelegd in een woonplaatsbesluit. 
 
Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen en grenzen die nu 
reeds voor de woonplaats Renswoude wordt gehanteerd. Zo zijn de grenzen van de woonplaats 
Renswoude gelijk aan de grenzen van de gemeente Renswoude. 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. 
 
Het voorliggende woonplaatsbesluit bevat de benaming van de vast te stellen woonplaats en een 
situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de in het besluit opgenomen 
woonplaats wordt begrensd.  
 
Het vaststellen van dit woonplaatsbesluit is derhalve een wettelijke verplichting en is nodig voor 
het verkrijgen van een woonplaatscode in het kader van de basisregistratie adressen en 
gebouwen. Voorgesteld wordt bijgaand woonplaatsbesluit vast te stellen. 
 
In het presidium is akkoord gegaan met het opvoeren van dit agendapunt als hamerstuk, zonder 
voorafgaande commissiebehandeling. 
 

Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Renswoude, 
 
de secretaris,   de burgemeester, 
H.W. Lehmann   K.F.H. Schorer 



 
 
 
 
 
Nr. 1865 
 
De raad van de gemeente Renswoude; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2008; 
 
gelet op artikel 108 van de gemeentewet; 
 
overwegende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen wordt 
voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke grondgebied te 
verdelen in één 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 woonplaats Renswoude overeenkomstig de bij het besluit behorende 
situatietekening. 
 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Renswoude, gehouden op 4 
november 2008, nr. 1865. 
 
de giffier,   de voorzitter, 

 
 
 
 


