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Onderwerp I Vaststellen woonplaatsen: Rhenen en Elst Ut
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Voorstel 1. In te stemmen met het vaststellen van de woonplaatsen Rhenen en Elst Ut,
overeenkomstig de bijgevoegde tekening.
Behandeling in Openbaar RTG Raad Leesmap Begr.
OR Nee?Motivering Zoja,welke Zoja,datumraads- rppd w~z.
bijvoegen commissieen vergadering
wanneer vermelden
~J N N J N
Afd.hoofd Sedorhoofd Secretaris
\j~
Portefeuillehouder acc. bespr. Portefeuillehouder acc. bespr.
X J.H.A. van Oostrum p A. van Hees
C,
p E. van den Bosch O M.A. Guichelaar !
Besluit burgemeester en wethouders, d.d.
J
Co«~~r~ t~t G~G:~~~/L> ~` ,/7E--s l~~ í~ G~~~~' ~~~~
vc~._~~`c...~;-c~ cZ'cz~z` c~c G~c~ ~~~~s~`~
~>~~ ~~G·~~~ ,~c~~-i C~~=tL ~~=C~ ~~._ ~ ~ f J~
C~ C ~.S ~ s~ ~~ `~~ ~ L~c~ ~ L~=«~ ~_'(~ G ,
5 ~ F C~c~ ~ .~/ ~~r -~J .s ,

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

2008 alg - 737



J. van Óostrum - Memo bij collegevoorsteLdoc Pagina.l :
Memo
Aan: JoostvanOostrum
Van: Rene Weeseman
CC: Gert Peek
Datum: 11 februari 2008
Onderwerp: Memo bij B&W voorstel vaststellen woonplaatsen Rhenen en Elst Ut
Het vaststellen van de woonplaatsen Rhenen en Elst Ut is een formaliteit, die voor een goede invoering
van de wet BAG noodzakelijk is, maar in feite niets anders dan een formele bekrachtiging van de huidige
geldende situatie is.
Ik heb dit als volgt verwoord in het voorstel:
Net besluit is hierbij niet bedoeld om verandedngen aan te brengen in de benaming en
grenzen die nu reeds voor de woonplaatsen Rhenen en Elst Ut worden gehanteerd. Zo zijn de
woonplaatsen Rhenen en Elst Ut gelijk aan de totale gebiedsaanduiding voor de gemeente
Rhenen. 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 Vram en TNT Posf, 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.
Als gemeente hebben we natuurlijk nog steeds de vrijheid om bijvoorbeeld Achterberg als een aparte
woonplaats te benoemen. Vanaf dat moment vervalt de huidige woonplaatsindeling en wordt de nieuwe
situatie van kracht. Dit is echter een proces dat vanuit het project BAG alleen vertragend werkt, dus niet
door mij geadviseerd wordt.
Daarnaast is de nu geldende situatie op 11 mei 2006, dus vrij recent, bekrachtigd in een convenant
tussen VNG en TNT. Ik weet niet in hoeverre de gemeente Rhenen hiervan op de hoogte was, en de kans
heeft gekregen hierin te sturen. (ik was hiertoen nog niet werkzaam).
Het grootste probleem in het aanpassen van de woonplaatsindeling ligt in de kosten voortvloeiend uit de
adreswijzigingen. Naast de aanpassingen dieTNT moet doen en waarvoor ze een klein bedrag per adres
voor in rekening brengt, zal iedereen in Achterberg al zijn/haar relaties op de hoogte moeten brengen
van het nieuwe adres, in dit geval de nieuwe postcode en woonplaats.
Wij als gemeente draaien voordeze kosten op. Voor met name bedrijven kan dit aardig oplopen.
Ik adviseer dan ook om alvorens overte gaan tot het benoemen van de woonplaats Achterberg een
stelpost in de begroting op te nemen voor de uit het bestuit voortvloeiende kosten.
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Toelichting bij het voorstel aan burgemeester en wethouders:
. Onderwerp
Vaststellen woonplaatsen: Rhenen en Elst Ut
. Voorstel
1. In te stemmen met het vaststellen van de woonplaatsen Rhenen en Elst Ut,
overeenkomstig de bijgevoegde tekening.
Inleiding
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 basisregistraties voor
adressen en gebouwen. (BAG). In deze wetgeving, die naar verwachting in de periode 2008-2009
van kracht zal worden en medio 2009 geëffectueerd wordt, wordt aan gemeenten opgedragen
het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te
worden vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel woonplaatsnamen in het
maatschappelijk verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de adressering zijn de exacte
begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet expliciet door de gemeente vastgesteld.
Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats.
Beoogd effed
Het besluit is hierbij niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benaming en grenzen
die nu reeds voor de woonplaatsen Rhenen en Elst Ut worden gehanteerd. Zo zijn de
woonplaatsen Rhenen en Elst Ut gelijk aan de totale gebiedsaanduiding voor de gemeente
Rhenen. 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.
. Argumenten
1.1 Het offcieel vaststellen van de woonplaatsen is een vereiste om de BAG in te kunnen voeren.
1.2 Met het offcieel vaststellen wordt het mogelijk om de woonplaatsen eenduidig in onze
gemeentebreed gebruikte IT-systemen te definiëren.
. Kanttekeningen
Bij dit voorstel worden geen kanttekeningen gemaakt.
. Externe afstemming
Over dit voorstel is vooroverleg geweest. Externe afstemming heeft plaatsgevonden
m et:
a. Het Ministerie van Vrom. Het concept B&W advies is door Vrom beoordeeld
en goed bevonden. Het resultaat hiervan is dat de woonplaatscodes
verstrekt zijn.
b. TNT POST. Het resultaat hiervan is dat TNT POST instemt met de
woonplaatsnamen Rhenen en Elst Ut. Tevens worden geen inwoners
administratief verhuisd door de bepaling van de woonplaatsgrens.
. Interne afstemming
Dit voorstel is integraal tot stand gekomen. Interne afstemming heeft plaatsgevonden
m et:
a. Vertegenwoordigers van alle afdelingen. Het resultaat hiervan is dat de
woonplaatsgrens is meegenomen in de nieuwe wijk-buurtindeling.
. Kosten, baten, dekking
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
. Uitvoering
Bij positief besluit van het College zullen de door het Ministerie van Vrom aan de woonplaatsen
toegekende identificerende nummers (te vergelijken met de systematiek van gemeentecodes)in
de gehele overheidsautomatisering gebruikt worden om naar deze woonplaatsen te venvijzen.
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. Communicatie
Via het projeá BAG zal over dit collegebesluit naar de medewerkers gecommuniceerd worden.
. Bijlagen
1. Situatietekening van het grondgebied van de gemeente Rhenen, waarop de woonplaatsgrens
tussen Rhenen en Elst Ut is ingetekend.
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