
Adviesformulier B&W   
Datum: 04-12-2008 

Naam: E. van Leeuwen 

  

Afdeling: Publiekszaken 

Paraaf  

Paraaf  

Datum:      

  
Klass.nr: 

Vertrouwelijk: 

 

Kopie besluit B&W aan: 

Publiekszaken, Beheer en Openbare 

Ruimte 

Programma/Kostenplaats: 

Product: 

Nummer sub activiteit: 

Onderwerp:  Portefeuillehouder: ST 

toetsen: Medeadvisering door: 

financieel juridisch personeel  EU aanb. 
Communi 

catie 

Behandeling door: Begrotingswijziging:  

OR 
nee 

GO 
nee 

Commissie 
geen 

Gemeenteraad 

nvt 

Advies: 
Het woonplaatsbesluit conform advies vast te stellen voor de gemeente  

parafen 

v.k.a. conj behandelen 
Opmerking 

Secretaris 

Wethouder(ph) 

Wethouder 

Wethouder 

Burgemeester 

Datum besluit: 
1 2 JAN. 2009 

Besluit: 
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 Onderwerp 

 Inleiding / Samenvatting 

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 Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In deze wet, die 
inmiddels is vastgesteld en medio 2009 van kracht wordt, wordt aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijke 
grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden vastgelegd in een woonplaatsbesluit. Hoewel 
de woonplaatsnamen in het gemeenschappelijke verkeer een belangrijke functie vervullen bij de adressering zijn de 
exacte grenzen en benaming van woonplaatsen in het verleden veelal niet expliciet door de gemeente vastgesteld. Met 
dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats. In onze gemeente ligt de situatie eenvoudig aangezien slehts sprake is 
van één woonplaats en dus één woonplaatsnaam. Met dit besluit wordt vastgesteld dat het gehele gemeentelijke 
grondgebied de woonplaats  betreft. Daarmee bekrachtigt dit besluit de bestaande praktijk 
binnen onze gemeente betreffende het gebruik van deze woonplaatsnaam bij adressering door burgers en bedrijven. 

 Eerdere besluitvorming 

 

 Probleemstelling 

N.v.t. 

 Overwegingen 

N.v.t. 

 Doel / Gewenst effect 

Te voldoen aan het wettelijke vereiste tot vaststelling van een woonplaatsbesluit. 

2. Consequenties van het Voorstel 

2.a. Financieel 

N.v.t. 

2.b. Juridisch 

N.v.t. 

2.c. Personeel en Organisatie 

N.v.t. 

2.d. Rechtmatigheid 

N.v.t. 

2.e. Communicatie 

N.v.t. 

3. Overleg met Portefeuillehouder 
 

4. Planning van de vervolgstappen 
Na vaststelling van het woonplaatsbesluit wordt een afschrift hiervan verstrekt aan de projectgroep Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG). De projectgroep BAG draagt zorg voor verstrekking van het document aan het 

ministerie van VROM dat vervolgens een woonplaatscode zal toekennen. 

5. Verantwoordelijkheid voor uitvoering 
Verantwoordelijkheid ligt bij de werkgroep BAG. 
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6. Voorstel 
Het woonplaatsbesluit conform advies vast te stellen voor de gemeente  

7. Bijlagen 
Besluit 

Pagina 3 van 3 


