
Raadsvoorstel
Datum vergadering : 2 januari 2019
Registratienummer :
Portefeuillehouder :
Bijlage(n) : Verordening naamgeving en nummering West Betuwe
Onderwerp : Harmonisatie Verordening naamgeving en nummering 

(adressen) West Betuwe

Onderwerp
Harmonisatie Verordening naamgeving en nummering (adressen) West Betuwe

Beslispunten
De Verordening naamgeving en nummering (adressen) West Betuwe vast te stellen 
onder gelijktijdig laten vervallen van deze verordeningen van de drie voormalige 
gemeenten.

Inleiding
Met de invoering van de Wet BAG is aan de gemeente de plicht opgelegd om ten 
behoeve van de basisregistratie bepaalde, expliciet in de Wet BAG genoemde zaken, van 
een naam, nummer of begrenzing te voorzien. De toegekende nummers (adressen) 
worden onder andere gebruikt door de Basisregistratie Personen (BRP). 
In het stappenplan herindeling van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) wordt 
aangegeven dat er een formeel besluit genomen dient te worden over bijv. het gebruik 
van huisletters en huisnummertoevoegingen door de nieuwe gemeente. 

In de verordening is opgenomen dat burgemeester en wethouders nadere regels kunnen 
stellen over onder andere het proces en de wijze van nummering van verblijfsobjecten, 
lig- en standplaatsen. Het gebruik van huisletters en huisnummeringtoevoeging is daar 
onderdeel van. 

Aangezien deze verordening als basis dient voor het opstellen van nadere regels wordt 
voorgesteld om de verordening te harmoniseren en aan te passen conform de nieuwe 
Wet BAG zodat er ook geharmoniseerde nadere regels kunnen worden vastgesteld door 
burgemeester en wethouders. Vanwege de nieuwe wet BAG dient een aantal 
brondocumenten te worden aangepast. In deze brondocumenten wordt verwezen naar 
de Verordening naamgeving en nummering (adressen).  Er is door de VNG een 
modelverordening opgesteld, deze wordt zo veel mogelijk overgenomen.

Besluitgeschiedenis
-
Beoogd effect
Een geharmoniseerde en BAG-conforme Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) West Betuwe.
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Argumenten
1.1 Noodzakelijkheid

Om te kunnen komen tot een uniforme uitvoering van deze verordening, met name het 
toekennen van huisnummers, huisletters en huisnummertoevoegingen, is het 
noodzakelijk om deze geharmoniseerd vast te stellen per 1-1-2019. Voor het opnemen 
van deze huisnummers in de BRP is een eenduidige wijze van toekenning nodig. 

1.2 Inhoudelijke overeenkomstigheid
De drie verordeningen komen inhoudelijk grotendeels overeen. Er zijn twee wezenlijke 
verschillen :

 Bevoegdheid voor het begrenzen en naamgeving van woonplaatsen. In 
Geldermalsen en Neerijnen is dit een bevoegdheid van de gemeenteraad. 
Lingewaal heeft deze bevoegdheid toebedeeld aan het college. Het indelen van 
het grondgebied van de gemeente in casu het vaststellen van de grenzen en 
namen van de woonplaatsen is een kader stellende aangelegenheid en naar zijn 
aard een raadsbevoegdheid.

 Toezicht op handhaving van het bepaalde bij of krachtens de verordening. Dit is 
op drie verschillende manieren belegd in de organisaties. In de praktijk wordt het 
toezicht steeds vaker opgedragen aan de afdeling waaraan de BAG is opdragen. 
In het geval van de nieuwe gemeente West Betuwe zou dat de Bedrijfsvoerings-
organisatie West-Betuwe (BvoWB) zijn.

1.3 Nieuwe BAG
De wijzigingen als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet BAG zijn 
aanleiding om de verordening aan te passen.

Kanttekeningen
1.1 Uitstelmogelijkheid
De Wet Arhi biedt een overgangstermijn harmonisatie tot 1-1-2021. Er is geen 
‘verplichting’ om voor 1-1-2019 de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
te harmoniseren. Om vanaf 1-1-2019 op een uniforme wijze de huisnummering uit te 
kunnen voeren is het wenselijk om de verordening vast te stellen. 

Duurzaamheid
-

Financiën
-

Uitvoering
-

Planning
-
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Evaluatie
-

Communicatie
De verordening zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van West Betuwe

De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 
2018,  

besluit:

de  Verordening  naamgeving  en  nummering  (adressen)  West  Betuwe  vast  te  stellen 
onder  gelijktijdig  laten  vervallen  van  deze  verordeningen  van  de  drie  voormalige 
gemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 januari 2019, nummer 17

de griffier,                                  de voorzitter,
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