
      
(CONCEPT) ADVIES 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
 
 
 

 
Datum B&W-vergadering :  Nader vast te stellen Openbaar 
Onderwerp :  Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen (woonplaatsbesluit)  
  
Portefeuillehouder(s) :  F.J.W. Saelman,  Afdelingshoofd/hoofd BMO:  W. van Gent 
Paraaf  :  Paraaf:  
 
Afdeling :  Openbare Werken Datum : 24-04-2008 
Taakveld :  Wegen Reg. nr. :  
Redacteur :  Michel van Leeven  
 
Betrokken afd./OR :  VROM   OW    
 
Inspraak :  Nee 
Bezwaar/beroep mogelijk :  Nee 
 
Conceptbesluit:  
 

 
Akkoord met, het op grond van artikel 108 van de Gemeentewet, vaststellen van de woonplaatsen “Jisp, 
Oostknollendam, Spijkerboor, Wormer en Wijdewormer” met ingang van 01-07-2008 en in overeenstemming met 
de bij dit besluit behorende tekeningen en coördinatenlijsten. 
 
 
 

 
Paraaf:      Het college heeft besloten: 
Akkoord Bespreken   
 
________ ________ burgemeester  Conform advies op : 
 
________ ________ 1e wethouder  het advies aan te houden 
 
________ ________ 2e wethouder  wijziging(en) aanpassen 
 
________ ________ 3e wethouder  besloten met wijziging(en) 
 
________ ________ secretaris  

  
Bevoegdheid: 

 Gemeenteraad (voorblad griffie vereist) 
 

 College van Burgemeester en Wethouders   
 Burgemeester      Agenderen raadsavond (voorblad griffie vereist) 
 Delegatie/mandaat     

 
Voorhangprocedure: 

 Ja (voorblad griffie vereist) 
 Nee 

} 



Aanleiding en probleemstelling (Analyse) 
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 (BAG) per 1 januari 2009. Voor de invoering hiervan dienen we een aantal stappen te 
doorlopen. Eén daarvan is het overleggen van een woonplaatsbesluit waarin de woonplaatsgrenzen 
binnen het gehele grondgebied van de gemeente Wormerland staan vastgelegd. Alhoewel 
woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer al een belangrijke functie vervullen bij de 
adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet expliciet door onze 
gemeente vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening plaats. Het besluit is hierbij niet bedoeld 
om veranderingen aan te brengen in de benamingen die nu al gehanteerde woonplaatsen.  
 
Bestaand beleid
De exacte begrenzingen van woonplaatsen zijn in het verleden niet expliciet vastgesteld. 
 
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
Te voldoen aan de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) waarbij wordt 
voorgeschreven de juridische vastlegging van de woonplaatsbenaming met bijbehorende begrenzing. 
Dit besluit is bepalend bij de benoeming van openbare ruimten en het toekennen van huisnummers.  
 
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Voor de woonplaatsbenaming wordt aangesloten op de huidige vijf woonplaatsnamen. Met het 
begrenzen van de woonplaatsen is rekening gehouden het intact laten van de bestaande adressen. 
Verder is in acht genomen: 
- dat de gemeentegrens geometrisch bepaald is door het Kadaster; 
- dat door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 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; 

- het advies van TNT Post betreffende de gevolgen van het voorgenomen besluit tot het 
vaststellen van woonplaatsen voor de systematiek van postcodes in Nederland. 

 
Het door u vast te stellen woonplaatsbesluit is in concept verzonden aan het ministerie van VROM en 
akkoord bevonden. Na uw vaststelling zal VROM de definitieve woonplaatscodes toekennen. 
 
Conceptbesluit
 

 
Akkoord met, het op grond van artikel 108 van de Gemeentewet, vaststellen van de woonplaatsen “Jisp, 
Oostknollendam, Spijkerboor, Wormer en Wijdewormer” met ingang van 01-07-2008 en in 
overeenstemming met de bij dit besluit behorende tekeningen en coördinatenlijsten. 

Bevoegdheid
College van B&W 
 
Communicatie
Voorliggend besluit wordt genomen op grond van artikel 108 van de Gemeentewet. Het besluit is dus 
een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en staat daardoor niet open voor bezwaar en 
beroep.  
 
Beslag op middelen
- 
 
Tijdpad/procedure
- 
 
Bijlagen
Tekeningen en coördinatenlijsten 
 


