BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 18ini02654

1 Onderwerp:

Woonplaatsgrenzen

2 Voor welke
raadscyclus:

Januari 2019
Op raads-info-bijeenkomst
Raadscommissie:
Raadsvergadering
Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling
wordt gevraagd:

Technische toelichting
Open gesprek
Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
Besluitvorming

4 Bij behandeling
verwacht u behoefte
aan:
5 Bij behandeling in
raads-info-bijeenkomst

is er behoefte aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)
Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)
Inleiding door portefeuillehouder
Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................
Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................
Inleiding door externe partner, naam: ......................................................
Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,
namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel
tijd nodig is voor
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)
Half uur
Drie kwartier
Vijf kwartier

7 Samenvatting van
de hoofdpunten voor
beraadslaging resp.
besluitvorming:

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)
Door het aanleggen van glasvezel in het buitengebied heeft een eigenaar van
een perceel ontdekt dat het door hem gebruikte adres niet overeenkomt met de
vastgestelde woonplaatsgrenzen. Bij de aansluiting wordt gebruik gemaakt van
de Basisgegevens adressen en gebouwen. Het genoemde adres kwam niet voor
in de Bag gegevens omdat er sprake was van een andere woonplaats. Verder
onderzoek heeft opgeleverd dat er nog twee adressen in de gemeente zijn waar
hetzelfde probleem speelde. Het gaat over de volgende adressen;
- Molenweg 1 in Breedenbroek. Volgens de woonplaatsgrens ligt dit
perceel in Sinderen. (bijlage 1)
- Ettensestraat 27 in Terborg. Volgens de woonplaatsgrens ligt dit perceel
in Etten. (bijlage 2)
- Heidedijk 3A in Sinderen. Volgens de woonplaatsgrens ligt dit perceel in
Silvolde. (bijlage 3)
Er heeft overleg plaats gevonden met de eigenaren van de percelen. Zij hebben
aangegeven niet te willen “verhuizen” naar situaties conform de
woonplaatsgrenzen maar gebruik te willen blijven maken van de adressen die zij

al vele jaren gebruiken.

8 Eerder genomen
besluiten of eerder
besproken stukken
9 Algemeen te
ontsluiten stukken via
website en
RaadsApp:

Raadsvoorstel

10 Achterliggende
stukken, te ontsluiten
via interne deel
RaadsApp:
11 Geheime stukken,
ingevolge Wob alleen
ter inzage op de
raadsgriffie:
12 Welke burgers,
bedrijven,
organisaties krijgen
bericht van
raadsbehandeling
door de behandelend
ambtenaar en met
welk doel?
13 Portefeuillehouder:

Otwin van Dijk

14 Programmamanager:

Willem Hoeffnagel

15 Behandelend
ambtenaar,
beschikbaar voor
informatie vooraf:

Dennis Egberts 0315 292 221
d.egberts@oude-ijsselstreek.nl.

16 Opmerkingen
voorzitter
raadscommissie:
17 Opmerkingen
agendacommissie:
18 Opmerkingen
raadsgriffie:

