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Onderwerp : Besluit tot vaststelling van woonplaats in het kader van de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG). 

Aan de Raad, 

Heerhugowaard, 5 februari 2008 

Beknopt voorstel 

Akkoord gaan met bijgaand 'Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen' (woonplaatsbesluit). 

Toelichting 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
Een overheid die niet naar de bekende weg vraagt, klantgericht is, zich niet voor de gek laat houden, 
weet waar ze het over heeft, haar zaken op orde heeft en niet meer uitgeeft dan nodig is, moet 
kunnen beschikken over betrouwbare en hoogwaardige geautomatiseerde gegevens. 
Basisregistraties zijn daarvoor het fundament. 
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om medio 2009 een basisregistratie adressen (BRA) en een 
basisregistratie gebouwen (BGR) te hebben ingevoerd. 

Het object woonplaats is een van de objecten waarvan gegevens worden bijgehouden in de Basis 
Registratie Adressen. Daarbij is het verplicht de woonplaatsnaam alsmede de geometrie van de 
woonplaats op te nemen. Aan deze gegevens moet een brondocument ten grondslag liggen. Dat 
betekent dat elke gemeente bij het invoeren van de Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen 
moet beschikken over een formeel besluit waarin alle woonplaatsen binnen de gemeente benoemd 
zijn waarbij de geometrie daarvan is vastgelegd. 

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, 

De secretaris, de burgemeester, 
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Advies commissie SO, d.d. 4 maart 

Akkoordstuk 
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 februari 2008 

- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 
- overwegende 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 een of meer woonplaatsen; 

- 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; 

- gelet dat de woonplaats het volledige grondgebied van de gemeente omvat; 

b e s l u i t 

tot vaststelling van de woonplaats: 
- Heerhugowaard 

met ingang van 1 april 2008 overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening. 

Heerhugowaard, 25 maart 2008 

De Raad voornoemd, 

jriffier de voorzitter, 




