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Aan Burgemeester en Wethouders
Voorstel
1. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel aangaande het woonplaatsenbesluit;
2. De agendacommissie te verzoeken dit voorstel te agenderen voor een komende
vergadering.
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1 Inleiding
Op 1 juli 2009 treedt de Wet Basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) in werking. Deze
wet vereist ondermeer dat de gemeente Vught haar woonplaatsen officieel vaststelt.
2 Voorstel
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel aangaande het woonplaatsenbesluit;
De agendacommissie te verzoeken dit voorstel te agenderen voor een komende vergadering.
Motivering
De woonpla,atsnamen Vught en Cromvoirt verv-ullen in het maatschappelijke verkeer al lange tijd
een belangrijke functie bij de adressering maar zijn in het verleden niet expliciet door de gemeente
vastgesteld. Om de BAG in te kunnen voeren zijn officiële woonplaatsen nodig.
De beslissingsbevoegdheid hiervoor ligt bij de raad.
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Raadsvoorstel
Onderwerp: Woonplaatsbesluit
Afdeling: Ruixnte
Datutn behandeling in B&W: 18 maart 2008
Raadsvergadering: 24 april 2008
Nummer:
Sa,IrieriV~l.ttlrig
1 juli 2009 treedt de ~Uet Basisregistraties voor adressen en gebouwen (BAG) in werking. Deze wet
vereist ondermeer dat de gemeente Vught haar woonplaatsen officieel vaststelt.
De woonplaatsnamen Vught en Cromvoirt vervullen in het maatschappelijke verkeer al lange tijd
een belangrijke functie bij de adressering maar zijn in het verleden niet expliciet door de gemeente
vastgesteld. Om de BAG in te kunnen voeren zijn officiële woonplaatsen nodig.
Wij adviseren u de woonplaatsen Vught en Cromvoirt formeel vast te stellen.
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1. Aanleiding
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevordexen, heeft
het kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van de Basisxegistraties voor adxessen
en gebouwen (BAG). Deze wet woxdt op 1 juli 2009 van kxacht. Deze wet draagt gemeenten op het
gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden
vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit.
Woonplaatsnamen vervullen in het maatschappelijke verkeer al lange tijd een belangrijke functie bij
de adressering. De exacte begxenzingen van de woonplaatsen Vught en Cromvoirt zijn in het
verleden niet expliciet door de gemeente vastgesteld.
2. Gewenste situatie
Vaststelling van de begrenzingen van de woonplaatsen Vught en Cxomvoirt.
3. Mogelijke oplossingen
a. Ka,der
Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te bxengen in de benamingen die momenteel voox
de woonpla.atsen Vught en Cxomvoirt worden gehanteerd. Hiermee sluiten we aan op de afspxaken
die zijn vastgelegd in het op 11 mei 2006 afgesloten convenant tussen de Vexeniging van
Nedexlandse Gemeenten, het ministerie van VROM en TNT Post (Stcrt. 2006, nr. 218, blzz. 27-28).
In dit convenant is afgesproken terughoudend om te gaan met het veranderen van de benaming en
begxenzing van woonplaatsen vanwege de binnen Nedexland gehanteerde postcodesystematiek.
b. De mogelijke oplossingen
Op basis van het onder punt 3a genoemde convenant bestaat de oplossing uit het vormen van de
woonplaatsen Cromvoirt en Vught op basis van de postcodegebieden in de woonplaatsentabel van
TNT. Er zijn geen alternatieven voor deze oplossing.
4. Het advies
a. Advies
* de woonplaatsen Vught en Cxomvoirt vast te stellen volgens de bij dit besluit behorende
situatietekening, met daarop de begxenzing van de woonplaatsen en de gemeente.
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b. Weging / Consequenties van het advies
Zonder een exacte vaststelling van de begrenzingen van de woonpla.atsen Vught en Cromvoirt kan
de wettelijk vereiste invoering van de Basisregistatie adressen en gebouwen in Vught niet
plaatsvinden. De vaststelling van de woonplaatsen betreft een formalisering van de in het
maatschappelijke verkeer al lange tijd gebruikte benamingen bij de adressering.
c. Uitvoering
Door samenvoeging van de overeenkomstige postcodegebíeden in de woonplaatsentabel van TNT
ontstaan de feitelijke grenzen van de woonplaatsen Cromvoirt en Vught. De bestaande kredieten
bieden dekking voor de aanschaf van de woonplaatsentabel.
Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris, de burgemeester,
mr. drs. A.P.M. ter Voert
Bijlage(n):
Ter inzage:
Vertrouwelijk ter inzage:
Onder geheimhouding ter inzage:
R J. van de Mortel
Tekening met grenzen woonplaatsen
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
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Vught
De raad van de gemeente Vught;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 maart 2008;
besluit:
De woonplaatsen Vught en Cromvoirt vast te stellen volgens de bij dit besluit behorende
situatietekening, met daarop de begrenzing van de woonplaatsen van de gemeente.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Vught
in zijn openbare vergadering van 24 april 2008.
de griffier,
drs. H.C. de Visch Eijbergen
de voorzitter,
R J. van de Mortel
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