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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) Woudenberg” 
vast te stellen. 

Inleiding
Vanaf 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (Wet BAG) van 
kracht. Hierin staat dat de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente in één of 
meerdere woonplaatsen verdeelt, openbare ruimten, stand- en ligplaatsen vaststelt en 
nummeraanduidingen toekent. 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor een modelverordening 
gemaakt: ‘Modelverordening naamgeving en nummering’. Vóór de inwerkingtreding van 
de Wet BAG lag de bevoegdheid voor het indelen van het grondgebied bij het 
gemeentebestuur. Door Wet BAG wordt, in het kader van de systematische registratie 
van namen en nummers (adressen), het medebewind van de gemeente gevorderd. In de 
nieuwe verordening wordt rekening gehouden met de ‘Wet dualisering gemeentebestuur’ 
en de bevoegdheden van de gemeenteraad zijn bij naamgeving en nummering aan het 
college gedelegeerd.

Centrale vraag
Wilt u de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Woudenberg vaststellen?

Beoogd resultaat
Door het vaststellen van de verordening naamgeving en nummering (adressen) 
Woudenberg wordt op goede wijze uitvoering gegeven aan de wet BAG.



Kader
1. Artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 
2. Artikel 147 van de Gemeentewet (medebewindstaken) 
3. Artikelen 108, eerste lid, en 149 van de Gemeentewet (autonome taken) 
4. Artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet (delegatiebesluit)

Argumenten
De Wet BAG verplicht de gemeente om ten behoeve van de basisregistratie adressen en 
gebouwen bepaalde expliciet in de Wet BAG genoemde zaken, van een naam, nummer of 
begrenzing te voorzien. Op dit moment heeft de gemeente Woudenberg de ‘Verordening 
straatnaamgeving en huisnummering”. Deze verordening is vastgesteld in 2003, maar 
sluit onvoldoende aan op de wet BAG.  
Door het vaststellen van een nieuwe verordening naamgeving en nummering wordt 
aangesloten op de wet BAG.
De gemeente Woudenberg sluit aan bij de modelverordening die door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten ( VNG ) is vastgesteld.

Financiële consequenties
De wijzigingen hebben geen financiële consequenties.

Aanpak/uitvoering
Niet van toepassing.

Conclusie
Door het vaststellen van de verordening wordt op goede wijze uitvoering gegeven aan de 
wet BAG. 

Communicatie
Na vaststelling publiceren in de Staatscourant en in de “Woudenberger”.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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