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Aan de gemeenteraad,
Onderwerp: Naamgeving openbare ruimten (straatnamen) en huisnummers

Voorgestelde besluit: Gelet op artikel 108 van de gemeentewet en artikel 6 van
de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG), formaliseren/vaststellen van namen van openbare ruimten (straatnamen) en de daarbij
gebruikte huisnummers, op de als bijlage bij dit besluit gevoegde lijsten, waarvan
in het archief geen formele raadsbesluiten zijn te vinden.
Inhoud:
a. Aanleiding/wettelijk kader:
In het kader van de Wet BAG worden gemeenten verplicht de brondocumenten te verzamelen van alle in de gemeente voorkomende namen van openbare ruimten (straatnamen), alsmede de daaraan gekoppelde huisnummers.
Voor zover er in het archief geen officiële brondocumenten van huisnummers
voorhanden zijn, kan dit worden opgelost door het nemen van een zogenaamde formaliseringbeslissing. Indien op een later moment alsnog het
originele brondocument wordt gevonden dan treedt dat document automatisch in de plaats van de formaliseringbeslissing. Op deze wijze worden alle
binnen de gemeente gehanteerde straatnamen en huisnummers onderbouwd
met een officieel besluit van het bevoegde orgaan.
b. Gedachtegang:
Er is in het archief onderzoek gedaan naar brondocumenten van straatnamen
en huisnummers. Gebleken is dat voor een aantal van de bestaande straatnamen en voor een groot gedeelte van de gebruikte huisnummers, geen
officieel besluit is gevonden in het archief. Betreffende de straatnamen is er
wel een straatnamenlijst opgesteld in 2004.
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Deze straatnamenlijst is op 5 oktober 2004 vastgesteld door het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winsum. Aangezien slechts
uw raad bevoegd is om straatnamen vast te stellen is dit geen officieel
besluit conform de Wet BAG.
Bij het onderzoek naar de straatnamen is gewerkt met het uitgangspunt dat
de bestaande situatie behouden blijft. Dus daar waar geen wijzigingen
hebben plaatsgevonden, is het oorspronkelijke besluit leidend en blijft de
schrijfwijze zoals die was. Overgebleven is bijgevoegde lijst van straatnamen
waarvan geen brondocument is gevonden en/of waarbij de schrijfwijze in
bovengenoemde straatnamenlijst van 2004 afwijkt van het oorspronkelijke
besluit. Hierbij kan het dus voorkomen, dat in geval van een afkorting de ene
keer wel een “ punt” gebruikt wordt en de andere keer niet. Ook hierbij is
gezocht naar aansluiting bij de bestaande, huidige schrijfwijze, dus conform
de schrijfwijze van de straatnamenlijst van 2004.
c. Overwegingen college die leiden tot het voorgestelde besluit:
Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Wet BAG dienen de bestaande
straatnamen, waarvan geen officieel besluit is gevonden en/of die qua
schrijfwijze in bovengenoemde straatnamenlijst afwijken van het oorspronkelijke besluit, vastgesteld te worden door uw raad. De huisnummers waarvoor
geen officieel besluit is gevonden, dienen geformaliseerd te worden door uw
raad. De bij dit besluit behorende documenten bevatten een overzicht van de
vast te stellen straatnamen en een overzicht van de te formaliseren huisnummers. De lijst is geproduceerd op basis van de bestaande gemeentelijke
adresregistratie die wordt gebruikt als bron voor alle gemeentelijke informatiesystemen. Het vaststellen van de lijst met de officiële (onverkorte)
schrijfwijze van de straatnamen heeft geen gevolgen voor bestaande
informatiesystemen.
Om te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen omtrent vaststelling van de
bestaande straatnamen en huisnummers stellen wij uw raad derhalve voor
om bijgevoegde lijst met straatnamen vast te stellen en de bijgevoegde lijst
met huisnummers te formaliseren. Het besluit betreffende de straatnamen
staat open voor bezwaar en beroep en ligt na vaststelling gedurende zes
weken ter inzage.
Bijlagen:
1.
Ontwerp besluit
2.
Lijst met vast te stellen straatnamen
3.
Lijst met te formaliseren huisnummers

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering: 16 juni 2009
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in: artikel 108 van de gemeentewet en artikel 6 van de
Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG).

besluit:
tot vaststelling van namen van straten genoemd in bijgevoegde straatnamenlijst
(bijlage 1) en formalisering van huisnummers genoemd in bijgevoegde huisnummerlijst (bijlage 2).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 16 juni 2009
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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