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Beslisnota

Naamgeving en nummering (adressen)
Wijchen, 25 maart 2014
Geachte leden van de raad,
Beslispunten
De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente
Wijchen vast te stellen.
Inleiding
Op 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen
(wet BAG) van kracht geworden. In de wet BAG is in artikel 6 bepaald dat
de gemeenteraad:
1. Het grondgebied van de gemeente in één of meerdere woonplaatsen
verdeelt;
2. Openbare ruimten, stand- en ligplaatsen vaststelt;
3. Nummeraanduidingen toekent;
4. Afbakening van panden, verblijfsobjecten, stand- en ligplaatsen
vaststelt.
Door de wet BAG wordt, in het kader van de systematische registratie
van namen en nummers (adressen), het medebewind van de gemeente
gevorderd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor
een modelverordening gemaakt
Beoogd effect
Het toekennen, vaststellen en afbakenen van openbare ruimten, stand-,
ligplaatsen, straatnaamgeving en huisnummers efficiënter organiseren.
Argumenten
1. Het praktisch en efficiënter is de bevoegdheden in artikel 6 wet BAG
te delegeren aan het college.
Op het moment dat er een bouwvergunning voor nieuwbouw van een
pand wordt verleend, moet binnen 4 dagen een huisnummer worden
toegekend en worden geregistreerd bij de Landelijke Voorziening. Het is
lastig tot vrijwel onmogelijk om hieraan een raadsbesluit ten grondslag te
leggen. Delegatie is wenselijk uit een oogpunt van doelmatigheid,
efficiency, dienstverlening en voortvarende besluitvorming.
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2. De bevoegdheid om het grondgebied van de gemeente in een of
meerdere woonplaatsen te verdelen, wordt niet gedelegeerd.
Wij achten het niet wenselijk om een dergelijk ingrijpend besluit aan het
college te delegeren. Ook is er geen noodzaak toe nu dergelijke trajecten
zeldzaam zullen zijn en in mindere mate een tijdsdruk zullen kennen.
3. De bevoegdheid straatnaamgeving en huisnummering tot enkele jaren
geleden was gedelegeerd aan het college.
Met het herzien van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) in 2010
is door uw raad uitdrukkelijk besloten om afdeling 6 (huisnummering en
straatnaamgeving) van de Apv 2008 te behouden. In deze afdeling is
bepaald dat de bevoegdheid tot straatnaamgeving en huisnummering aan
het college is gedelegeerd. Echter door het inwerktreden van de wet BAG
op 1 juli 2009 was deze afdeling reeds van rechtswege komen te
vervallen. De bevoegdheid is op dat moment niet opnieuw gedelegeerd
aan het college. Met het vaststellen van onderhavige verordening gebeurt
dit alsnog.
Kanttekeningen
1. Bij besluiten van straatnaamgeving kunnen belangen een rol spelen.
Door het vaststellen van de verordening besluit de raad niet meer over de
straatnaamgeving. Bij straatnaamgeving kunnen echter wel belangen en
emoties in het spel zijn. In 2005 is er daarom door het college op
initiatief van Leefbaar Wijchen een naamgevingscommissie ingesteld.
Deze commissie adviseerde het college gevraagd en ongevraagd met
betrekking tot naamgeving van straten, wijken of andere delen van de
openbare ruimte. De geldende beleidsregels vormden daarbij het
uitgangspunt. Met de commissie wilde men burgers meer betrekken bij
de straatnaamgeving. Zodoende konden ook bezwaren van derden
(burgers, projectontwikkelaars) makkelijker weerlegt worden. In de
praktijk bleek dat de commissie nauwelijks bij elkaar kwam omdat er niet
vaak nieuwe namen aan de openbare ruimte worden gegeven. De
commissie is nooit officieel opgeheven maar heeft inmiddels geen leden
meer.
Uitvoering
De verordening wordt elektronisch bekendgemaakt en daarnaast
gepubliceerd in de Wegwijs.
Het delegatiebesluit wordt opgenomen in het delegatieregister.
Burgerparticipatie
Informeren.
Bijlagen
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijchen.
Gerelateerde stukken
10 AZ 061
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De Burgemeester,
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Raadsbesluit
Naamgeving en nummering (adressen)
De raad van de gemeente Wijchen;
Gelet op: artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en
artikel 147 van de Gemeentewet (medebewindstaken), en
de artikelen 108, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet
(autonome taken), en
artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet (delegatiebesluit);
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van:
24 maart 2014
besluit:
De Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente
Wijchen vast te stellen;
Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 8
mei 2014.
De voorzitter,

De griffier,
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