Adviesnota aan de raad
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Agendanummer:
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Zaaknr: 18667-2018
Onderwerp: Vaststellen verordening naamgeving en adressering

Aan de raad
Inleiding
Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet basisregistratie adressen en gebouwen
(Wet BAG 2.0) heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten haar model verordening naamgeving
en nummering (adressen) aangepast. De verordening naamgeving en adressering gemeente
Gemert-Bakel, die op 3 juni 2009 door de raad is vastgesteld, heeft gediend als voorbeeld voor die
model verordening. De modelverordening is in de loop der jaren aangepast. De tussentijdse
wijzigingen zijn echter niet in de huidige Verordening naamgeving en adressering gemeente
Gemert-Bakel opgenomen. Omdat de huidige verordening teveel afwijkt van de modelverordening
hebben wij ervoor gekozen een geheel nieuwe verordening te laten vaststellen.
Beslispunten
Vast te stellen de Verordening naamgeving en adressering.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 21 november 2018
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-Beoogd effect
Actualiseren van de Verordening naamgeving en adressering.
Duurzaamheid
Gelet op de aard van de besluitvorming is dit niet aan de orde.

Argumenten
Ledenbrief VNG
De VNG heeft een ledenbrief uitgebracht over wijzigingen in de Verordening naamgeving
en nummering (adressen) als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet BAG 2.0.
Per 1 juli 2018 is de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) gewijzigd.
Omdat in het opschrift van die wet vanaf dan niet meer wordt gesproken van
‘basisregistraties’, maar van ‘basisregistratie’ dient de huidige Verordening naamgeving en
adressering daarop te worden aangepast. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om
artikel 1 helemaal in lijn te brengen met de aanbevelingen uit de 100 Ideeën voor de
gemeentelijke regelgever (een door de VNG ontwikkelde richtlijn voor het opstellen van
gemeentelijke regelingen): voor begrippen die in de Wet BAG zijn gedefinieerd wordt
voortaan naar die wet verwezen. Met het oog op het voorkomen van herhaling worden de
definities van die begrippen in de modelverordening niet herhaald. Begrippen die niet in de
Wet BAG voorkomen of daarvan afwijken, worden in die verordening nog wel afzonderlijk
gedefinieerd.
Daarnaast zijn in de modelverordening enkele andere technische verbeteringen
doorgevoerd. De gemeente kan zelf bepalen of alle voorgestelde wijzigingen door de
gemeente worden overgenomen.
De ledenbrief met de geconsolideerde tekst van de gewijzigde model Verordening
naamgeving en nummering (adressen) ligt voor u ter inzage.
Voorgestelde wijzigingen
In de was/wordt tabel, die ook ter inzage ligt, hebben wij aangegeven welke wijzigingen wij
hebben aangebracht ten opzichte van de bestaande verordening. De inhoudelijke
wijzigingen, die de VNG voorstelt, zijn overgenomen met uitzondering van de cursief
gedrukte tekst over de afgebakende terreinen. In de BAG-registratie van de gemeente
Gemert-Bakel worden namelijk geen afgebakende terreinen geregistreerd.
De wijzigingen betreffen alleen tekstuele aanpassingen. In de praktijk verandert er niets.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
Intrekken oude regelgeving
Als gevolg van de actualisering van de verordening wordt de Verordening naamgeving en
adressering gemeente Gemert-Bakel, vastgesteld op 3 juni 2009 ingetrokken op het
moment dat de nieuwe verordening in werking treedt.
Communicatie
Na vaststelling van de verordening wordt de verordening bekend gemaakt in het
Gemeenteblad. Hierover wordt een melding in het Gemerts Nieuwsblad gemaakt.
Uitvoering
De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking van het besluit in het
Gemeenteblad.
Bijlagen
Concept-raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening naamgeving en adressering.
Ter inzage gelegde stukken
1. VNG-Ledenbrief wijziging VNG model verordening naamgeving en nummering
adressen met bijlagen
2. Verordening naamgeving en adressering gemeente Gemert-Bakel, vastgesteld op 3
juni 2009
3. Was-wordt tabel met de voorgestelde wijzigingen met toelichting
4. Toelichting op de verordening naamgeving en adressering
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