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Voorstel:

1. De bevoegdheden genoemd in artikel 6 van de Wet basisadministraties adressen en gebouwen 
aan het college te delegeren door deze bevoegdheden op te nemen in het Delegatiebesluit. 

2. Deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 juli 2009. 
 
 
Inleiding:
Op 10 oktober 2005 heeft uw raad de “Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte 
en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)” 
vastgesteld. Hierin werden de bevoegdheden tot naamgeving en nummering van delen van de openbare 
ruimte en objecten aan het college gedelegeerd: 
 

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte 
1. Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats 

vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters 
of nummers toekennen. 

2. Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te 
onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken. 

3. Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt 
tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning. 

 
Artikel 3 Nummering van objecten  
1. Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een nummer 

toekennen. 
2. Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende 

wijze zijn aangebracht. 
3. Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en 

intrekken van de toekenning. 
 
 



 
 
 

  

 
   

 

Met ingang van 1 juli 2009 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (hierna: BAG) in werking 
getreden, waarin deze bevoegdheden (in artikel 6) specifiek aan de gemeenteraad worden opgedragen. 
Door de inwerkingtreding van deze Wet zijn de betreffende bevoegdheidsbepalingen uit de Verordening 
dan ook onverbindend geworden, waarmee deze bevoegdheden weer bij uw raad liggen: 
 

Artikel 6 Wet basisregistraties adressen en gebouwen  
1. De gemeenteraad deelt het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen in, 

stelt de openbare ruimten vast en kent nummeraanduidingen toe aan de op het 
grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. 

2. De gemeenteraad stelt de standplaatsen en de ligplaatsen vast. 
3. De gemeenteraad stelt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en 

ligplaatsen vast. 
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven ten aanzien van de indeling, 

de vaststelling en de toekenning, bedoeld in het eerste en tweede lid, en kunnen regels 
worden gegeven ten aanzien van de afbakening, bedoeld in het derde lid. 

 
Beleidskader en rol gemeente:
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen, heeft het 
kabinet als onderdeel van de realisatie van het stelsel van basisregistraties, besloten over te gaan tot de 
wettelijke invoering van basisregistraties voor adressen en gebouwen. Iedere gemeente wordt hiermee 
houder van twee registers, één voor adressen en één voor gebouwen. Deze registers dienen 
geautomatiseerd te zijn en moeten kunnen communiceren met een landelijke database die wordt 
bijgehouden door het Kadaster. Afnemers (gebruikers van de opgenomen gegevens) zullen kunnen putten 
uit die landelijke database. 
In de registers worden gegevens opgenomen die horen bij adressen en gebouwen. Voorbeelden hiervan 
zijn straatnaam, huisnummer, geometrische gegevens bestaande uit coördinaten, gebruiksdoel, 
oppervlakte, etc. 
De bedoeling van de Wet BAG is om te komen tot een eenmalige inwinning van gegevens en het 
hergebruik van deze gegevens door de overheid. (Semi) overheden zijn verplicht om gebruik te maken van 
in basisadministraties opgenomen gegevens en verplicht om geconstateerde onjuistheden te melden aan 
de houder van de administratie. 
Wat de GBA is voor persoonsgegevens, is de BAG voor adressen en gebouwen. 

  
Door de beoogde status van basisregistraties met authentieke gegevens, bevatten de basisregistraties 
uitsluitend gegevens die formeel als zodanig zijn vastgesteld of toegekend. De bevoegdheden hiertoe 
worden in artikel 6 van de Wet BAG aan de raad opgedragen. 
In de memorie van toelichting bij de Wet BAG is (mede ten aanzien van eventuele delegatie) het volgende 
te lezen: “Ten behoeve van een goede registratie is het noodzakelijk dat alle adresseerbare objecten 

daadwerkelijk worden aangewezen en dat daaraan daadwerkelijk adressen worden toegekend. 
Daarom is in artikel 6 van het wetsvoorstel bepaald dat naamgeving en nummering daadwerkelijk 
moeten worden vastgesteld en dat standplaatsen en ligplaatsen formeel moeten worden 
afgebakend. Hiermee is niet beoogd wijziging aan te brengen in de gebruikelijke 
bevoegdheidsverdeling, die veelal inhoudt dat de gemeenteraad bij verordening heeft bepaald dat 
burgemeester en wethouders besluiten tot naamgeving en nummering. Juist om niet te treden in de 
interne bevoegdheidsverdeling binnen gemeenten, is de gemeenteraad in het wetsvoorstel primair 
verantwoordelijk gemaakt voor de besluiten zodat de bestaande binnengemeentelijke regeling bij 
verordening – waarbij het de gemeenteraad vrij staat om (op grond van artikel 156 van de 
Gemeentewet) taken te delegeren aan burgemeester en wethouders – mogelijk blijft.” 

 



 
 
 

  

 
   

 

Bij de vaststelling van de eerdergenoemde verordening zijn bovenstaande bevoegdheden aan het college 
gedelegeerd. Vanuit het oogpunt van doelmatigheid, efficiency, dienstverlening en een snelle 
besluitvorming is het wenselijk om deze huidige praktijk voort te kunnen zetten. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat de bevoegdheden in artikel 6 van de Wet BAG (opnieuw) aan het college 
worden gedelegeerd. 
Het verdient aanbeveling om deze bevoegdheden niet opnieuw bij verordening te delegeren, maar om dit 
met een wijziging op het delegatiebesluit te regelen. Hiermee worden de door uw raad gedelegeerde 
bevoegdheden zoveel mogelijk geconcentreerd in het delegatiebesluit. 
Tevens adviseren wij om de wijziging van het delegatiebesluit met terugwerkende kracht in te laten gaan 
per 1 juli 2009, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet BAG. Hiermee zijn ook de vanaf deze datum 
tot nu vastgestelde en toegekende adressen en huisnummers rechtsgeldig door het college vastgesteld.  
 
Alternatieven:
Als uw raad deze bevoegdheden niet (opnieuw) zou delegeren, is het alternatief, dat voor iedere 
adresvaststelling of – toekenning een besluit van uw raad noodzakelijk is. Uit het oogpunt van 
doelmatigheid, efficiency, dienstverlening en een snelle besluitvorming is dit onwenselijk. 
 
Financieel kader:
N.v.t. 
 
Communicatie:
Dit besluit zal worden gepubliceerd in de KernPUNTEN. De wijziging van het delegatiebesluit zal op de 
gemeentelijk website worden geplaatst.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


