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Onderwerp:  Voorstel over naamgeving en begrenzing gemeente Krimpen aan den 

IJssel (woonplaatsbesluit) 

Samenvatting:   De wettelijke invoering van de Basisregistraties voor adressen en gebouwen 
impliceert vastlegging van het gehele grondgebied van de gemeente in een 
zogenaamd woonplaatsbesluit. Geadviseerd wordt dit besluit te nemen. 

 
Aan de gemeenteraad 
van 
Krimpen aan den IJssel 
 
 
Krimpen aan den IJssel, 18 september 2007 
 
Het rijksbeleid is ondermeer gericht op het verbeteren van de (elektronische) dienstverlening 
aan de burger. Via het project Andere Overheid worden in dit kader tal van vernieuwingen 
doorgevoerd en komt de nodige wetgeving tot stand. Een niet onbelangrijk facet van dit 
geheel vormt de invoering van diverse basisregistraties, waaronder die voor adressen en 
gebouwen (BAG). In de desbetreffende wetgeving, die naar verwachting in 2009 van kracht 
wordt, wordt aan de gemeente onder andere opgedragen het gehele grondgbied vast te 
leggen in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Het besluit dient vergezeld te gaan van de 
kaart waarop de begrenzing van de woonplaats is aangegeven. Een en ander is noodzakelijk 
voor de authenticiteit van de op te zetten basisregistratie(s).  
 
Voor zover valt na te gaan is in het verleden de naamgeving en de begrenzing van de 
gemeente niet via een expliciet besluit tot stand gekomen.  
 
Via bijgaand ontwerp-besluit wordt u daarom uitgenodigd een dergelijk besluit alsnog te ne-
men. 
 
In de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 17 september 2007 is dit 
voorstel aan de orde geweest. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, 
De secretaris,  De burgemeester, 
  
mr. A. Boele M.J.D. Jansen 



 

 
Ontwerp-besluit 
 
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2007; 
 
 

b e s l u i t : 
 
 
het gehele grondgebied van de gemeente aan te merken als woonplaats  
Krimpen aan den IJssel  
en stelt de begrenzing vast overeenkomstig bijgevoegde kadastrale kaart d.d. 20 augustus 
2007. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare ver-
gadering van 27 september 2007. 
De griffier, De voorzitter,
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