
  
*19.0000506* 

 

Voorblad   Burgemeester en Wethouders 

 

Algemeen 

Onderwerp : Vaststellen van de Verordening 

naamgeving en nummering (adressen) 

 Doel: besluitvorming 

Datum B en W : 8 oktober 2019  

Agendapunt :  Afdeling : Mens & Omgeving 

Registratienummer : 19.0000506 Auteur : S.  Reuvers-Lammers  

Aantal bijlagen : diverse  Telefoon :   

Portefeuillehouder : A. van den Oever 

 

Besluitvorming 

Status 

 

Embargo 

 

:   openbaar 

  geheim, want . . . . . . . . 

  nee 

  ja, tot <datum invullen>   

Afgestemd met 

 

:   

Raad 

 

:   ja, beeldvorming 

 

  ja, oordeels- / besluitvorming 

  ja, informeren via Informatienota in leesmap 

   

Vermelding op 

openbare 

besluitenlijst 

: Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening 

naamgeving en nummering (adressen) te wijzigen. De wijzigingen 

betreffen diverse redactionele wijzigingen. De huidige verordening 

van 2010 wordt ingetrokken. 

   

 
 

 

  

Samenvatting : Op grond van artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en 

gebouwen en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is de 

gemeenteraad bevoegd een Verordening naamgeving en nummering 

(adressen) vast te stellen. In deze verordening zijn de 

gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen 

van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende 

objecten vastgelegd. Als gevolg van een wijziging van de Wet 

basisregistratie adressen en gebouwen moet de Verordening 

naamgeving en nummering (adressen) gewijzigd worden en 

opnieuw worden vastgesteld. Hierdoor is de verordening 

geactualiseerd en in lijn met de modelverordening van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Beslispunten : 1. De gemeenteraad voor te stellen de voorliggende Verordening 

naamgeving en nummering (adressen) vast te stellen; 

2. De gemeenteraad voor te stellen de huidige Verordening 

naamgeving en nummering (adressen), vastgesteld d.d. 27 mei 

2010, in werking getreden d.d. 1 juli 2010, in te trekken. 
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Datum raad  : 17 december 2019 Datum B en W : 8 oktober 2019 

Agendapunt 
 

:   

Volgnummer : 19.0000506   Programma begroting :   

Gewijzigd voorstel 
 

:  Taakveld :  

Portefeuillehouder 
 

: A. van den Oever 

 

 

Adviesnota college 

Vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering 
(adressen)  
 

Beslispunten 

1. De gemeenteraad voor te stellen de voorliggende Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) vast te stellen; 

2. De gemeenteraad voor te stellen de huidige Verordening naamgeving en 

nummering (adressen), vastgesteld d.d. 27 mei 2010, in werking getreden d.d. 1 

juli 2010, in te trekken. 

 

Inleiding 

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gemeentelijke basisgegevens 

van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Op grond van artikel 6 van de Wet 

basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 147 en 149 van de Gemeentewet is 

de gemeenteraad bevoegd een Verordening naamgeving en nummering (adressen) 

vast te stellen. In deze verordening zijn de gemeentelijke regels en voorschriften voor 

het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan 

liggende objecten vastgelegd.  

 

Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistratie adressen en gebouwen gewijzigd. Het 

opschrift van die wet wijzigt naar Wet basisregistratie adressen en gebouwen. Er 

wordt niet meer gesproken van ‘basisregistraties’, maar van ‘basisregistratie’. 
Daarnaast is de definitie van ‘ligplaats’ in de wet gewijzigd.  
Als gevolg van deze wijzigingen van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen 

moet de huidige Verordening naamgeving en nummering (adressen) gewijzigd worden 

en opnieuw worden vastgesteld. Daarbij worden wetstechnische verbeteringen 

doorgevoerd conform advies van de VNG. 

Hierdoor is de verordening geactualiseerd en in lijn met de modelverordening van de 

VNG. Om deze reden wordt voorgesteld de voorliggende Verordening naamgeving en 

nummering (adressen) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

- Wet Basisregistratie adressen en gebouwen 

- Artikel 147 en 149 van de Gemeentewet  

 

Beoogd effect 

Een Verordening naamgeving en nummering (adressen) die in overeenstemming is 

met wetgeving en actueel en redactioneel correct is overeenkomstig de 

modelverordening van de VNG.  

 

Argumenten 

1.1. De bevoegdheid tot betreffende vaststelling ligt bij de gemeenteraad 

De gemeenteraad is bevoegd tot vaststelling van de Verordening naamgeving en 

nummering (adressen). 
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Kanttekeningen en risico’s 

Er zijn geen kanttekeningen en risico's aan dit voorstel verbonden.  

 

Financiën 

Er zijn geen financiële gevolgen aan dit voorstel verbonden.  

 

Communicatie en samenspraak 

Over het vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) zal 

worden gecommuniceerd via een artikel in het gemeentenieuws en op de 

gemeentelijke website. Op die website kan de tekst van de gewijzigde verordening 

worden geraadpleegd. De verordening zal bovendien ter inzage worden gelegd.  

 

Uitvoering / planning 

De voorliggende Verordening naamgeving en nummering (adressen) zal worden 

voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de vergadering van 26 november 2019 

(oordeelsvormend) en 17 december 2019 (besluitvormend). Daarna wordt de 

vaststelling van de verordening bekendgemaakt.  

 

Bijlagen 

- Adviesnota Raad; 

- Raadsbesluit; 

- Nadere toelichting wijzigingen.  


	Vaststellen van de Verordening naamgeving en nummering (adressen)
	Beslispunten
	Inleiding
	Relevante (wettelijke) beleidskaders
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen en risico’s
	Financiën
	Communicatie en samenspraak
	Uitvoering / planning
	Bijlagen


