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Onderwerp:  

Vaststellen woonplaats Hillegom voor het totale grondgebied van de gemeente naar 

aanleiding van de correctie van de provinciegrens ter plaatse van GGZ inGeest 
 

 

Wij stellen voor:  

1.  te besluiten tot het vaststellen van de woonplaats Hillegom voor het totale 

grondgebied van de gemeente met ingang van 12 januari 2012, 

overeenkomstig de bij dit besluit horende situatietekening (bijlage B). 

2.  gelijktijdig te besluiten tot het intrekken van de bestaande woonplaats 

Hillegom met ingang van 12 januari 2012, overeenkomstig de bij dit besluit 

horende situatietekening (bijlage A). 
 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, artikel 6 
 

 

Inleiding: 

Op 1 januari 2012 wijzigt de provinciegrens tussen Noord-Holland en Zuid-Holland. 

Hieraan ligt de grensbeschrijving, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op  

13 december 2011, ten grondslag. Als gevolg hiervan wijzigt ook de gemeentegrens 

tussen de gemeenten Hillegom en Bloemendaal. Door deze wijziging dient de 

woonplaats Hillegom opnieuw vastgesteld te worden voor het gehele grondgebied 

van de gemeente. 

 

Argumenten: 

1. Op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en 

gebouwen (BAG) stelt de gemeenteraad voor het totale grondgebied van de 

gemeente een of meer woonplaatsen vast. Bij wijziging van de gemeentegrens 

dient ook de woonplaats Hillegom opnieuw vastgesteld te worden. 

2.  De formele vaststelling van de woonplaats is noodzakelijk vanwege de wet 

BAG, maar heeft geen invloed op het vaststellen van de grenscorrectie door 

Provinciale Staten van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 
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3.  Bij wijziging van de woonplaats dient ook een nieuwe woonplaatscode 

aangevraagd te worden bij de beheerder van de Landelijke Voorziening BAG 

(het Kadaster). Voor de nieuwe woonplaats Hillegom is woonplaatscode 3535 

uitgegeven. De huidige woonplaats Hillegom heeft woonplaatscode 1712.   
 

Financiële dekking: 

n.v.t. 
 

Communicatie/Participatie: 

Dit besluit treedt direct in werking en wordt voor eenieder ter inzage gelegd bij de 

balie van de Gemeentewinkel en via internet. 

 

Urgentie: 

Het is noodzakelijk dat deze wijziging dezelfde ingangsdatum heeft in de gemeente 

Hillegom als in de gemeente Bloemendaal. Wanneer dit niet het geval is, kan de 

wijziging niet verwerkt worden in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.  

In overleg met de gemeente Bloemendaal is gekozen voor de ingangsdatum van  

12 januari 2012. 
 

Kanttekeningen: 

Indien dit besluit niet op 12 januari 2012 in werking treedt, levert dit onwenselijke 

gevolgen op voor de gemeente Bloemendaal. Die gemeente kan de bewoners van de 

zorgwoningen op haar grondgebied dan niet op het juiste adres inschrijven in de 

Gemeentelijke Basisadministratie. 
 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Bijlage A: Situatietekening woonplaatsgeometrie tot 12-01-2012 

- Bijlage B: Situatietekening woonplaatsgeometrie per 12-01-2012 

Informatie bij: dhr. G. Berger, g.berger@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 232 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

