
 AANBIEDINGSFORMULIER 

 
Kopie van B&W-besluit aan: 
1. ontwerper; 2. parafanten; 3. ............; 4. ............; 5. ............ 

Onderwerp: datum B&W 
vergadering 

 
 

 

Basisadministratie Adressen en gebouwen: 
vaststellen woonplaats Wassenaar 

 no. 
Planning Data  B W W W S 
directiesecretaris  akkoord      
B&W  bespreken      
  publiceren      
Raad  niet public.      
portefeuillehouder 
vooroverleg nee/ja d.d. 
datum  Betrokkenen Paraaf/datum Betrokkenen Paraaf/datum 
nummer   PP   BB  
ambt/tel.nr   Beleid   Fin  
   IB   P&O  
paraaf hoofd.   T&H   Ctrl  
   Brw   Pol  

 
BESLUIT: 

De Raad voor te stellen het grondgebied van de gemeente Wassenaar in te delen in één woonplaats, genaamd 
Wassenaar, conform bijgaande situatietekening.  
 
 

Korte omschrijving t.b.v. commissie/raadsagenda: 
Als onderdeel van de programma’s tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening binnen de 
overheid, heeft het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van de Basisregistratie voor 
Adressen en Gebouwen. In deze wetgeving, die in 2009 van kracht zal worden, wordt aan de gemeenteraad 
onder andere opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied in te delen in één of meerdere woonplaatsen. 

 
Inleiding 
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het kabinet 
onder andere besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van basisregistraties voor adressen en gebouwen. 
In de onlangs vastgestelde Wet basisadministraties adressen en gebouwen (WBAG), wordt aan de 
gemeenteraad onder andere opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied in te delen in één of meerdere 
woonplaatsen. Het woonplaatsbesluit bevat de benaming van de vast te stellen woonplaats en een 
situatietekening, waarop precies is af te lezen op welke wijze de woonplaats wordt begrensd. Voor Wassenaar 
een formaliteit; de woonplaats is in Wassenaar gelijk aan de totale gebiedsaanduiding voor de gemeente 
Wassenaar. 
 
Beoogd effect 
Door middel van het vaststellen van de woonplaats Wassenaar te voldoen aan een wettelijke eis (artikel 6 
WBGA), waarna de gemeentelijke BAG code, door het ministerie van VROM kan worden afgegeven. Deze 
code is nodig voor de aansluiting op de Landelijke voorziening van de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen, waarop alle gemeenten in 2009 moeten zijn aangesloten. 
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Onderwerp :  
  
 

 
Kernargumenten (met onderbouwing kernargumenten) 
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 niet expliciet door gemeenten vastgesteld (voorbeelden van 
woonplaatsen zijn Nieuw Vennep en Lisserbroek, beide gelegen binnen de gemeente Haarlemmermeer). Door 
het nemen van het woonplaatsbesluit, vindt deze afbakening alsnog plaats. Hoewel Wassenaar niet verder is 
onderverdeeld in woonplaatsen, moet toch alsnog de woonplaats Wassenaar op de wettelijk voorgeschreven 
wijze worden vastgesteld.  
 
Kanttekeningen 
Voor Wassenaar is dit besluit een formaliteit; de woonplaats is in Wassenaar gelijk aan de totale 
gebiedsaanduiding voor de gemeente Wassenaar. Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen 
in benaming en grenzen die nu reeds worden gehanteerd. 
 
Financiën 
- 
Communicatie 
- 
Vervolg/ Uitvoering 
Als de woonplaats is vastgesteld, wordt door het ministerie van VROM een gemeente-code afgegeven, 
waarmee toegang tot de Landelijke Voorziening mogelijk wordt. De Landelijke Voorziening is de databank 
waar alle gemeente hun BAG-gegevens naar toe zenden en die geraadpleegd kan worden door afnemers 
(analoog aan de Landelijke Directory in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens). 
 
Bijlagen 
Bijlage 1:  situatietekening woonplaats Wassenaar 
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