
13-11-2007

doc.naam: woonplaatsbesluit

GEMEENTE ZEVENAAR

Advies aan: Burgemeester en wethouders Nr.:

Ingeboekt DIV:

Onderwerp:

Vaststellen woonplaatsen

Ambtelijk advies:

De nog niet formeel vastgestelde woonplaatsen Zevenaar, Babberich, Lathum, Angerlo en Giesbeek vast te

stellen volgens bijlage.

Openbaarheid van het advies: Openbaar

Motivering:

Toelichting inhoud advies voor website:

Vaststellen woonplaatsen in het kader van de invoering basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Communicatie: N.v.t. Overleg ondernemingsraad: n.v.t.

Concerngegevens: 

Sector/Stafafd. : Ruimte Add. primaat :

Afdeling : Ondersteuning Besproken met : W. Toeter

Steller : P.Spijkerman Overeenstemming : n.v.t.

:

Brief/voorstel

bijgevoegd : n.v.t.

Dat en par afd.hfd : Financiële dekking : n.v.t.

Datum en par. Nr. begrotingspost :

sectordirecteur : Stand budget :

WKPB :  n.v.t.

Bestuursgegevens: 

Behandeling in de vergadering van:

Raadscommissie(s):Cie. d.d.:

Cie. d.d.:

Raadsvergadering: d.d.:

Datum en paraaf secretaris

� akkoord

� opmerkingen:

Behandeling door het college

Opmerkingen:

burgm weth Wi weth Bl weth No weth Nij

akkoord

bespreken



Vergadering van B en W d.d.:

Beslissing:

� akkoord

� als volgt:



13-11-2007

doc.naam: woonplaatsbesluit

GEMEENTE ZEVENAAR

Advies aan: Burgemeester en wethouders Nr.:

Onderwerp:

Vaststellen woonplaatsen

Inleiding:

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

(BAG).

Het object woonplaats is één van de objecten waarvan gegevens worden bijgehouden. Daarbij is het verplicht

de woonplaatsnaam alsmede de geometrie van de woonplaats op te nemen. Aan deze gegevens moet een

brondocument ten grondslag liggen.

Dit houdt in dat elke gemeente bij het invoeren van de BAG, moet beschikken over een formeel besluit

waarin alle woonplaatsen zijn benoemd en waarbij de geometrie daarvan is vastgelegd.

Motivering van het ambtelijk advies:

Alhoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijke verkeer reeds een belangrijke functie vervullen bij de

adressering, zijn exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden niet door de gemeente vastgesteld.

De afbakening van de woonplaatsen is gebaseerd op postcodes van TNT Post. Het afbakenen en vaststellen

is niet bedoeld om veranderingen aan te brengen in de benamingen en de begrenzingen, die nu reeds voor

de verschillende woonplaatsen worden gehanteerd. 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.

Oud Zevenaar wordt niet vastgesteld als woonplaats aangezien dit nooit een officiële woonplaats is geweest.

Vaste aandachtspunten, te weten:

Wettelijke kaders / verordeningen / bestaand beleid:

n.v.t.

Communicatie:

n.v.t.

Verdere procedure / voorgeschreven termijnen:

n.v.t.

Financiële gevolgen, voorjaarsnota en productbegroting:

n.v.t.

Gegevens voor voorjaarsnota en productbegroting:

n.v.t.

Wijze waarop de evaluatie plaatsvindt

n.v.t.

Alternatief:

n.v.t.


