Zonder discussie wordt overeenkomstig het voorstel van het
college van burgemeester en wethouders besloten.
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Onderwerp:
Woonplaatsbesluit
Gemeente Putten
Samenvatting voorstel:
Besluit tot het vaststellen van de woonplaats: Putten.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten over bestaande straatnamen en huisnummers,
zoals bedoeld in de Wet BAG, aan het college van burgemeester en wethouders te delegeren.
Aan de raad,
Inleiding
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 (Wet BAG). In deze wetgeving wordt aan gemeenten opgedragen het
gehele gemeentelijk grondgebied op te delen in woonplaatsen. Het resultaat dient te worden
vastgelegd in een zogenaamd woonplaatsbesluit. Alhoewel woonplaatsnamen in het
maatschappelijke verkeer reeds 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.
Artikel 6 van de Wet schrijft voor dat elke gemeente moet beschikken over een formeel
woonplaatsbesluit. De gemeente Putten heeft nog geen woonplaatsbesluit. Daarom is het
nodig dat dit besluit alsnog wordt genomen.
Voor het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van een object is op
2 december 1999 door de raad vastgesteld, de verordening op het benoemen van de openbare
ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, ligen standplaatsen. Daarbij is bepaald dat de raad de openbare ruimte (straatnamen) benoemt en
dat burgemeester en wethouders aan een object een nummer (huisnummering) toekennen.
Wanneer de BAG in werking treedt zullen we beoordelen in hoeverre deze verordening kan
worden ingetrokken.
De Wet BAG verplicht dat de gemeenteraad formeel straatnaam- en huisnummerbesluiten
neemt. Uit praktische overwegingen en omdat deze bevoegdheid een sterk uitvoerend karakter
heeft, stellen wij u voor om deze besluiten over bestaande straatnamen en bestaande
huisnummering aan ons te delegeren.
Commissiebehandeling
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken, waaronder een uittreksel van het besprokene
in de commissie voor Middelen, liggen voor u bij de raadsstukken ter inzage.
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Voorstel
Vaststelling van de woonplaats: Putten, met ingang van 1 april 2009 overeenkomstig de bij
het besluit behorende situatietekening.
De bevoegdheid zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet BAG tot het nemen van besluiten over
de bestaande openbare ruimten (straatnamen) en bestaande nummeraanduidingen
(huisnummering) te delegeren aan het college van burgermeester en wethouders.
Burgemeester en wethouders van Putten,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.J. Pekelsma mr. B.J. van Putten
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