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Aan de raad van de gemeente Teylingen 
 
onderwerp  
vaststellen van woonplaatsen  
 
 
Het college van B&W stelt de raad voor 
voorste l  
1.  vaststelling van de woonplaatsen: 

-  Sassenheim 
-  Voorhout 
-  Warmond 

 
 
 
 
Inleiding  
Artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) verplichtb gemeenten 
tot het opdelen van hun grondgebied in één of meer woonplaatsen.  
Woonplaatsen moeten in dit verband niet worden verward met gemeenten. Bij gemeenten 
gaat het om wettelijk geregelde bestuurlijke gebiden; bij woonplaatsen gaat het om 
gedeelten van het gemeentelijk grondgebied, die van een benaming zijn voorzien om deze 
eenvoudig te kunnen aanduiden. Deze woonplaatsen vormen een onderdeel van het adres 
(op een brief wordt de naam van de woonplaats vermeld en niet de naam van de 
gemeente). In het geval van Teylingen vormen de 3 kernen Sassenheim, Voorhout en 
Warmond de 3 woonplaatsen.  
   
 
Argumenten 
Elke gemeente wordt geacht een formeel besluit te hebben of te nemen over de 
woonplaatsen binnen de gemeente. Met het nemen van dit besluit wordt aan deze 
wettelijke verplichting voldaan. 
 
 
Aanpak  
Doelstelling van het woonplaatsbesluit is vast te stellen of de indeling van adressen naar 
woonplaats in het postcodebestand van TNT Post dezelfde is als de indeling van adressen 
naar woonplaats in de gemeentelijke administratie.  De begrenzing van de woonplaatsen 
samen met de begrenzingen van gemeenten vormen de basis voor de postcodegebieden, 
zoals die door TNT Post worden onderscheiden. Eventuele verschillen moeten worden 
opgelost.   

Opmerking [ 1]: Wat willen 
we bereiken, 
Wat gaan we ervoor doen, 
Wat mag dat gaan kosten / 
financiële consequenties, 
Kanttekeningen, 
Alternatieven 
 

Opmerking [ 2]: Planning, 
uitvoering, evaluatie en 
communicatie 

 
Eind mei is een concept-raadsbesluit en een adressenlijst naar VROM gestuurd. VROM 
heeft vervolgens een vergelijking uitgevoerd tussen het adressenbestand van Teylingen en 
en TNT Post adressenbestand. Geconstateerde verschillen zijn in de vorm van een 
verschillenlijst aan de gemeente ter onderzoek toegestuurd. Van dit onderzoek is een 
oorzakenrapportage opgesteld, wat uiteindelijk heeft geleid tot voorliggend 
woonplaatsbesluit.  
 
 



<<datumveld college beslissing>> 
Burgemeester en wethouders van Teylingen, 
De secretaris,                   de burgemeester, 
 
 
M.J.A. van Rhijn                drs. S.W.J.G. Schelberg 



RAADSBESLUIT 
Voorstelnummer                , registratienummer 2008/08526   
 
De raad der gemeente Teylingen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van  
 
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 6 van de Wet Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen; 
 
gezien het advies van TNT Post inzake de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland;  
 
B E S L U I T : 
 
Tot vaststelling van de woonplaatsen: 
-   Sassenheim 
-   Voorhout 
-   Warmond 
met ingang van (datum)  overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van  
 
De raad voornoemd, 
De griffier,   de voorzitter, 
 
 
R. van Dijk  drs. S.W.J.G. Schelberg 
 
 
 
Afschriften van dit besluit naar: 
 
 
 


