
Woonplaatsbesluit gemeente Hoorn (concept) 
 
Datum   : 6 augustus 2009 
Registratienummer  : 09.XXXXX 
Aantal pagina’s  : 2 
Behandeld door  : M. Tjeertes 
     Bureau Informatiebeheer en -beleid 
 
 
Het college van de gemeente Hoorn, 
 
- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 2 van de verordening 
  naamgeving en nummering gemeente Hoorn; 
- in acht nemende dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
  Milieubeheer (VROM) een wetsvoorstel betreffende de basisregistraties adressen en gebouwen 
  wordt voorbereid waarin de gemeenten zal worden opgedragen het gemeentelijke 
  grondgebied te verdelen in één of meer woonplaatsen; 
- indachtig 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 woonplaatsen: 
 
Hoorn 
Blokker 
Zwaag 
 
met ingang van < datum > overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
Aldus vastgesteld in de collegevergadering van < datum >. 
 
 
 
De burgemeester:      De secretaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de 
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kennisgeving ingevolge artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken, 
door het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente Hoorn ter attentie van college van 
burgemeester en wethouders, postbus 603, 1620 AR, HOORN. 
 
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn 
ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 
gronden waarop het bezwaarschrift rust. 
 
Indien u als belanghebbende bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening 
verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, sector Bestuur, postbus 251, 1800 
BG, Alkmaar (zie artikel 8:7 Awb). Een voorlopige voorziening kan door 
de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. Van de verzoeker van een voorlopige voorziening 
wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over 
de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. 
 
 
 
Toelichting op het woonplaatsbesluit gemeente Hoorn 
 
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 Basisregistraties voor 
adressen en gebouwen. In deze wetgeving, die naar verwachting in de periode 2008 – 2009 
van kracht zal worden, wordt aan gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijk 
grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden vastgelegd in een 
zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke 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. 
Het besluit is hierbij niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu 
reeds voor de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In het geval van de gemeente Hoorn zijn 
dat de benamingen van voormalige gemeenten. 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. 
Het woonplaatsbesluit bevat de benamingen van de vast te stellen woonplaatsen en in de bij dit besluit 
behorende bijlage, een situatietekening, waarop precies is af te lezen op 
welke wijze de in het besluit opgenomen woonplaatsen worden begrensd.  
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