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Doet: besluitvormend
Aan de raad van de gemeente Lisse
Onderwerp : Vaststelling van het Woonplaatsbesluit
Voorstel
Stel het Woonplaatsbesluit vast
Het vaststellen van de woonplaats Lisse, overeenkomstig de gemeentegrenzen, en daarmee omvattend het volledige grondgebied van de gemeente Lisse.
nIeidinq
Op 22 januari van dit jaar heeft de Eerste Kamer de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) aangenomen, (publicatie Staatsblad nr. 39, 14/02/2008) Deze zal naar verwachting medio 2009 in werking treden. In deze wet wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over
gebouwen en adressen bij gaan houden. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een woonpiaatsbesluit te nemen, om zodoende de benamingen en geometrie van alle binnengemeentelijke woonplaatsen vast te leggen. Bij de uitvoering van het project BAG en ter voorbereiding op de bovengenoemde
wet in de gemeente Lisse is het nemen van een woonplaatsbesluit dan 00k een vereiste.
Gemeenten die slechts één woonplaats kennen (zoals Lisse), kunnen voor het vastleggen van de geometric volstaan met een verwijzing naar de gerneentegrenzen.
In mei 2006 is er een nieuw convenant, afgesloten tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post over de levering van adressen (door gemeenten aan TNT Post) en postcodes (door TNT Post aan gemeenten) Onderdeel van het convenant is de wijze
waarop gemeenten woonplaatsen vaststellen, Deze regeling is in het convenant opgenomen, omdat de begrenzing van de woonplaatsen tezamen met de begrenzingen van gemeenten de basis vormen voor de postcodegebieden zoals die door TNT Post worden onderscheiden. Met het convenant
wordt op dit punt beoogd TNT Post vooraf in de gelegenheid te stellen advies te geven over begrenzing en benaming van woonplaatsen. Met inachtneming van dit convenant is reeds advies ingewonnen van TNT Post, en is de inhoud van het voorgestelde besluit kortgesloten met TNT Post.
In juni 2007 is met de Verordening Naamgeving en Nummering formeel vastgesteld dat de naamgeving van delen van het gemeentelijke grondgebied is gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders.
Voor de gemeente Lisse is er sprake van één enkele woonplaats, het gaat hier dan ook om de benaming van het volledige grondgebied van de gemeente Lisse. De bevoegdheid hier toe ligt bij de gemeenteraad.
Wat willen we bereiken
Goede en sluitende regelgeving voorzien van beleid en uitvoeringsregels
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Wat gaan we daarvoor doen
Het Woonplaatsbesluit vaststellen.
Wat mag dat gaan kosten
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
Kanttekeningen
NVT
Evaluatie
NVT
Communicatie
Publicatie in ‘De Lisser’ van 30 april 2008
Met vriendelijke groet,
het coiiege van Lisse
JE. Diepeveen mevrouw C. Langelaar
interim secretaris burgemeester
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Onderwerp
:9
35
23 april 2008
Woonplaatsbesluit
-I.
LISSE
De raad van de gemeente Lisse;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2008, nr 1882;
- gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet;
- gelet op de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), waarin de gemeenten wordt opgedragen een woonplatsbesluit te nemen;
- 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:
Lisse
overeenkomstig de gemeentegrenzen, en daarmee omvattend het volledige grondgebied van de gemeente Lisse, zulks met ingang van 1 mei 2008.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 23 april 2008.
mevr. áñgar -
vobrzitter
Agendapunt
Besluitnummer
Vergadering
c
griffier
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