
Gemeente 

  
 

algemeen Openbaar 

volgnummer 2008=6590 stukken naar auteur : ja 

datum stuk 31 oktober 2008 dienst ; afdeling Advies & 
Control 

datum registratie afdeling : Advies & Control 

classificatienummer ambtenaar ; Nelleke Nugteren 

in B&  •  november 2008 kopie aan 

 • 4 bijlagen college  tekeningen 

verantwoordelijke 
portefeuillehouder 

Scholier  A.S.  
portefeuillehouder 

stukken naar directiera 

 

 

Scholier  
portefeuillehouder 

stukken naar directiera ad: nee 

Woonplaatsbesluit 

routing 

akkoord met concept akkoord 

financiën: 

 
portefeuillehouder:  burgemeester: 

juridisch consulent:   ouder: 1e wethouder:  

communicatie: 

 
secretaris:  2e  

 directeur:  3e  

dienstcontroller:  hoofd: 4e  

auteur:   

def besluit 

Het college besluit: 

De raad voor te stellen het woonplaatsbesluit vast te  inhoudende dat het gehele gemeentelijke 
grondgebied bestaat uit de woonplaatsen Heerjansdam en  een en ander conform de bij de 
stukken gevoegde tekening. 

 



   
Raadsvoorstel en   2  

2008-6590 

Woonplaatsbesluit 

 november 2008 

Aan de leden van de raad, 

Gelet op de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen» die op 1  2009 van kracht 
wordt en die gemeenten opgedraagt het gehele gemeentelijke grondgebied te verdelen in 
één of meer woonplaatsen; 

mede gelet op artikel  van de Gemeentewet; 

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 

stellen wij u voor te besluiten : 

het woonplaatsbesluit Zwijndrecht vast te stellen, inhoudende dat het gemeentelijke 
grondgebied bestaat uit de volgende twee woonplaatsen Heerjansdam en Zwijndrecht, een 
en ander conform de bij dit besluit behorende tekening. 

 

De  De burgemeester, 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering   december 2008. 

De griffier, 

portefeuillehouder: Scholten»  

informatie:   

telefoon:  820 86 06 

e-mail: nnugteren@zwijndrecht.nl 

bijlagen: tekeningen 

ter inzage: 

 

mailto:nnugteren@zwijndrecht.nl


Pagina 

2  2 

Toelichting 

Inleiding 

Met de invoering van BAG (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) wordt 
gemeenten opgedragen hun gemeentelijk grondgebied te verdelen in een of meer 
woonplaatsen en deze bij besluit vast te leggen. 

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 de BAG.  deze 
wetgeving, die per 1 juli 2009 van kracht wordt, wordt aan gemeenten opgedragen het 
gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden 
vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. 

Hoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijk verkeer een belangrijke functie vervullen 
bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet 
expliciet door de gemeente  Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats. 

 onze gemeente is van er sprake van 2 woonplaatsen te weten Heerjansdam en 
Zwijndrecht. 
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2008-6590 

Woonplaatsbesluit 

 november 2008 

Aan de leden van de raad, 

Gelet op de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, die op 1 juli 2009 van kracht 
wordt en die gemeenten opgedraagt het gehele gemeentelijke grondgebied te verdelen in 
één of meer woonplaatsen; 

mede gelet op artikel  van de Gemeentewet; 

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 

stellen wij u voor te besluiten : 

het woonplaatsbesluit Zwijndrecht vast te stellen, inhoudende dat het gemeentelijke 
 uit de volgende twee woonplaatsen Heerjansdam en Zwijndrecht, een 

en ander  de bij dit besluit behorende tekening. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van [datum; in te vullen door de  

De griffier,  De voorzitter, 

portefeuillehouder: Scholten»  

informatie:  Nugteren 

telefoon: 078 620 66 06 

 nnugteren@zwijndrecht.nl 

bijlagen. tekeningen 

ter inzage: 

 

mailto:nnugteren@zwijndrecht.nl


Raadsvoorstel en -besluit   Ê  
    

2008-6590 

Woonplaatsbesluit 

 november 2008 

Aan de leden van de raad, 

Gelet op de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, die op 1 juli 2009 van kracht 
wordt en die gemeenten opgedraagt het gehele gemeentelijke grondgebied te verdelen in 
één of meer woonplaatsen; 

mede gelet op artikel  van de Gemeentewet; 

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 

stellen wij u voor te besluiten : 

het  Zwijndrecht vast te stellen, inhoudende dat het gemeentelijke 
 uit de volgende twee woonplaatsen Heerjansdam en Zwijndrecht, een 

en ander conform  bij dit besluit behorende tekening. 

De  

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van [datum; in te vullen door de griffie]. 

De griffier, De voorzitter, 

portefeuillehouder: Scholten, A.S. 
informatie:  Nugteren 

telefoon: 078 620 66 06 
e-mail: nnugteren@zwijndrecht.nl 
bijlagen: tekeningen 

ter inzage: 

 

mailto:nnugteren@zwijndrecht.nl
http://www.zwijndrechtnl
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Toelichting 

Inleiding 

Met de invoering van BAG (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen) wordt 
gemeenten opgedragen hun gemeentelijk grondgebied te verdelen in een of meer 
woonplaatsen en deze bij besluit vast te leggen. 

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 de BAG.  deze 
wetgeving, die per 1 juli 2009 van kracht wordt, wordt aan gemeenten opgedragen het 
gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden 
vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. 

Hoewel woonplaatsnamen in het maatschappelijk verkeer een belangrijke functie vervullen 
bij de adressering, zijn de exacte begrenzingen van woonplaatsen in het verleden veelal niet 
expliciet door de gemeente vastgesteld. Met dit besluit vindt deze afbakening alsnog plaats. 

 onze gemeente is van er sprake van 2 woonplaatsen te weten Heerjansdam en 
Zwijndrecht. 

 

http://www.zwi)ndrechtnl







