
Raadsvoorstel 
 

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht 

 

 

 

Agendapunt:       

 

 

Sliedrecht, 13 februari 2009 

 

 

Onderwerp: 

Woonplaatsbesluit 

 

Samenvatting: 

In het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen zijn gemeenten gehouden hun 

grondgebied op te delen in één of meerdere woonplaatsen. Geadviseerd wordt om - conform 

het bijgevoegde ontwerp - met ingang van 1 juli 2009 een woonplaatsbesluit vast te stellen, 

waarmee officieel wordt vastgelegd dat de gemeente Sliedrecht één woonplaats telt, waarvan 

de benaming en begrenzing overeenkomen met de benaming en begrenzing van de gemeente. 

 

Aanleiding: 

 

Algemeen 

Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, 

heeft het kabinet besloten om over te gaan tot de wettelijke invoering van de Basisregistraties 

voor adressen en gebouwen. In deze wetgeving, die op 1 juli 2009 van kracht zal worden, 

wordt aan de gemeenten opgedragen om het gehele gemeentelijke grondgebied op te delen in 

woonplaatsen. Het resultaat daarvan dient te worden vastgelegd in een zogenaamd woon-

plaatsbesluit. De bevoegdheid tot het benoemen van woonplaatsen berust bij de raad, tenzij 

deze is gedelegeerd aan burgemeester en wethouders. 

 

Alhoewel woonplaatsen in het maatschappelijke verkeer reeds lang een belangrijke functie 

vervullen bij het toekennen van adressen aan woningen en gebouwen, zijn de exacte namen en 

begrenzingen ervan in het verleden veelal niet expliciet door de overheid vastgesteld. Met de 

gemeentelijke woonplaatsbesluiten komt aan deze situatie een einde en wordt de benoeming 

en begrenzing van de circa 2.500 woonplaatsen in Nederland officieel vastgelegd. Het minis-

terie van VROM zal vervolgens iedere woonplaats van een unieke woonplaatscode voorzien. 

 

Het besluit is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen die reeds nu 

verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. In veel gevallen 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 Ne-

derland gehanteerde postcodesystematiek terughoudend om te gaan met het veranderen van de 

benaming en begrenzing van woonplaatsen. 
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De Sliedrechtse situatie 

In de verordening straatnaamgeving en huisnummering van de gemeente Sliedrecht wordt niet 

expliciet melding gemaakt van het benoemen en begrenzen van woonplaatsen. De bevoegd-

heid hiertoe berust daarom bij de raad. 

 

De gemeente Sliedrecht telt slechts één woonplaats, welke dezelfde benaming heeft als de 

gemeente. Voorgesteld daarom wordt om aan de enige woonplaats binnen de gemeente de 

naam “Sliedrecht” toe te kennen. 

 

De grenzen van de burgelijke gemeente Sliedrecht vallen samen met de grenzen van de kadas-

trale gemeente Sliedrecht. Daarom wordt voorgesteld om de kadastrale grenzen officieel als 

grenzen voor de woonplaats Sliedrecht aan te wijzen. Deze grenzen zijn op de bij het ontwerp 

raadsbesluit gevoegde tekening weergegeven. 

 

Alternatieven, keuze en overwegingen t.a.v. het voorstel: 

- 

 

Financiële aspecten: 

- 

 

Communicatie: 

Aan het besluit zal middels de daarvoor gebruikelijke kanalen bekendheid worden gegeven. 

 

Vervolgtraject: 

- 

 

Advies opiniërende bijeenkomst: 

- 

 

Voorgesteld besluit: 
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Raadsbesluit 
 

 

 

De raad van de gemeente Sliedrecht; 

 

 

- gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2009; 

 

- gelet op artikel 108 van de Gemeentewet; 

 

- gelet op de Wet Basisregistraties adressen en gebouwen waarin de gemeenten wordt op-

gedragen het gemeentelijke grondgebied te verdelen in één 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; 

 

 

besluit 

 

 

tot vaststelling van de woonplaats: 

 

- Sliedrecht 

 

met ingang van 1 juli 2009, overeenkomstig de bij dit besluit horende situatietekening. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2009. 

 

 

 

De burgemeester:      De griffier (secretaris): 

 

 

 

 


