Raadsvoorstel
Onderwerp: Wijziging woonplaatsenbesluit
Datum raadsvergadering
Datum Carrousel
Raadsbesluitnummer
Registratienummer

01-12-2011
R11.079
B11.0474

Portefeuillehouder
Ambtenaar
Telefoonnummer
E-mailadres

F.M. Weerwind
ID/IM H. van Velzen
0255-567613
hvelzen@velsen.nl

(Publieks)samenvatting
Door de gemeentegrenscorrecties met de gemeente Beverwijk van 14 juli 2011 met betrekking tot Tata
Steel en Heliomare en met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude van 13 oktober 2011met
betrekking tot Zijkanaal C wordt per 1 januari 2012 de gemeentegrens gewijzigd en daarmee ook de
grenzen van de woonplaatsen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Hiervoor is het nodig, mede gezien de Wet
basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), om een nieuw woonplaatsenbesluit te nemen, conform de
gewaarmerkte kaart GI 1481 d.d. 17 oktober 2011.

Voorgesteld besluit
Het college stelt aan de raad voor om een nieuw woonplaatsenbesluit vast te stellen voor de
woonplaatsen Velsen-Noord (woonplaatscode 2833) en Velsen-Zuid (woonplaatscode 2834) conform de
gewaarmerkte kaart GI 1481 d.d. 17 oktober 2011.

Inleiding
De raad stelde op respectievelijk 14 juli 2011 en 13 oktober 2011 de herindelingsregelingen met de
gemeente Beverwijk en met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vast. Als gevolg van het
wijzigen van de gemeentegrenzen met de genoemde gemeenten per 1 januari 2012, veranderen hierdoor
ook de woonplaatsgrenzen. De Wet basisregistraties adressen en gebouwen stelt dat in voorliggend geval
een nieuw woonplaatsenbesluit moet worden vastgesteld.

Beoogd maatschappelijk resultaat
Helderheid en eenduidigheid in de naamgeving van woonplaatsen met de daarbij behorende
begrenzingen.

Kader
De Wet basisregistraties adressen en gebouwen van 24 januari 2008, Staatsblad nr. 39 stelt dat de
identificatie van de woonplaats deel uitmaakt van de authentieke gegevens betreffende de adressen.
Volgens het besluit van 9 maart 2009, Staatsblad 133, Artikel 2 bevat een goede registratie in ieder
geval:
a. de officiële schrijfwijze van de naam van de woonplaats;
b. de geometrie van de woonplaats.
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Argumenten
Omdat de grenzen van de gemeente deel uitmaken van de grenzen van de woonplaatsen, moeten in het
geval van wijziging van gemeentegrenzen ook de woonplaatsgrenzen aangepast worden en dient er een
nieuw woonplaatsenbesluit genomen te worden.
Maatschappelijk draagvlak
Niet van toepassing.
Financiële consequenties
Niet van toepassing.
Velsen, 25-10-2011
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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