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Met het oog op de implementatie van de Wet Basisregistratie voor Adressen 
en Gebouwen (BAG) is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de 
woonplaatsnamen – en begrenzingen vaststelt. 
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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 27 november 2008 agendanr. 9 
 
Onderwerp: Woonplaatsbesluit Oude IJsselstreek 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De woonplaatsaanduidingen en -begrenzingen voor de gemeente Oude IJsselstreek vaststellen. 
 

 
Inleiding 
Teneinde 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 een 
Basisregistratie voor Adressen en Gebouwen (BAG). In deze wetgeving die medio 2009 in 
werking treedt wordt aan de gemeenten opgedragen het gehele gemeentelijke grondgebied 
op te delen in onder andere woonplaatsen.  
Het resultaat dient te worden vastgelegd in een brondocument, een zogenaamd 
woonplaatsenbesluit en de begrenzing van het gemeentelijk grondgebied moet worden 
aangegeven op een overzichtskaart. In onderstaand overzicht staan de woonplaatsen 
vermeld met daarbij de door VROM toegekende woonplaatscode. De officiële toekenning van 
de codes is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
 

Woonplaats 
Code 

Woonplaats 

1574 Varsseveld 

1575 Westendorp 

1576 Heelweg 

1577 Terborg 

1578 Silvolde 

1579 Sinderen 

1580 Ulft 

1581 Etten 

1582 Varsselder 

1583 Netterden 

1584 Megchelen 

1585 Gendringen 

1586 Voorst 

1587 Breedenbroek 

 
Naast deze woonplaatsaanduidingen zijn er binnen Oude IJsselstreek nog enkele 
buurtschappen benoemd en een woonkern, die echter buiten het door de BAG verplichte 
woonplaatsenbesluit vallen en daarom ook niet opgenomen mogen worden onder de noemer 
“woonplaats”. 
De overzichtskaart is gebaseerd op de huidige postcode-indeling, waarbij er vooralsnog geen 
aanleiding is om van deze indeling af te wijken. De kaart is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
 
 
Meetbaar effect 
Vaststelling van de woonplaatsen leidt tot een vlotte voortgang van het Project BAG met als 
uiteindelijk doel het op efficiënte wijze verzamelen, beheren en uitwisselen van gegevens 
over adressen en gebouwen. 
 



Argumenten   
1.1 Het vaststellen van woonplaatsen is wettelijk vastgelegd. 

Artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (onderdeel van de BAG) 
bepaalt dat de gemeenteraad door middel van een woonplaatsenbesluit het grondgebied 
van de gemeente in één of meerdere woonplaatsen indeelt.  

 
1.2 Naspeuring in het archief heeft geen bruikbare stukken opgeleverd die als 

brondocument kunnen fungeren. 
In het verleden zijn de exacte begrenzingen van de verschillende woonplaatsen 
nooit specifiek aangeduid of aangegeven en is de naamgeving niet in een besluit 
vastgelegd, ook niet na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2005. 
 

 
Communicatie: 
Na vaststelling wordt het woonplaatsenbesluit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 

 


