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Voorronde    
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Agendanummer 14a 

 

Onderwerp:  

Aanpassen Verordening naamgeving en nummering aan de Wet Basisregistraties 

Adressen en Gebouwen (BAG) 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  De verordening naamgeving en nummering gemeente Hillegom 2012 vast te stellen. 

2.  De besluiten genomen tussen 1 juli 2009 en heden, op basis van de voormalige 

verordening naamgeving en nummering, te bekrachtigen. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

De Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6, Gemeentewet, art. 108, 

Gemeentewet, art. 147, Gemeentewet, art. 149 en Gemeentewet, art. 156. 

Het doel is om met deze verordening te voldoen aan de Wet basisregistraties adressen en 

gebouwen en binnen de gestelde termijnen huisnummering en straatnaamgeving vast te 

kunnen stellen.  

 

 

Inleiding: 

De aanpassing van de verordening naamgeving en nummering is een gevolg van de per  

1 juli 2009 van kracht geworden Wet op de basisregistraties adressen en gebouwen. 

Tot 1 juli 2009 was de verordening gebaseerd op de bevoegdheid van het 

gemeentebestuur. Met de inwerkingtreding van de BAG op 1 juli 2009 is daar verandering 

in gekomen. De bevoegdheid voor het afgeven van straatnamen en huisnummering ligt 

per 1 juli 2009  bij de raad. In deze nu voorliggende gewijzigde verordening is rekening 

gehouden met de Wet dualisering gemeentebestuur en zijn bevoegdheden van de 

gemeenteraad, betreffende naamgeving en nummering, vooruitlopend op de 

wetswijzigingen aan het college gedelegeerd.   

 

Vanaf 1 juli 2009 zijn de besluiten genomen door het college op basis van de bestaande 

verordening naamgeving en nummering. Deze besluiten vielen echter vanaf die datum 

onder de bevoegdheid van de raad. De huisnummer- en straatnaambesluiten genomen 

vanaf 1 juli 2009 tot de in werking treden van de nieuwe verordening, dienen achteraf 

door de raad te worden bekrachtigd. 
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In de nu voorliggende verordening wordt de bevoegdheid van de raad gedelegeerd aan 

het college. 

 

Argumenten: 

1.1 invoering BAG 

Met de invoering van de BAG per 1 juli 2009 ligt de bevoegdheid voor afgeven van 

straatnamen en huisnummering bij de raad. Tot 1 juli 2009 (de inwerkingtreding van 

de BAG) was dit een bevoegdheid van het college. Volgens de BAG dienen 

huisnummering en straatnaamgeving binnen 4 dagen na afgeven van de omgevings-

vergunning verwerkt te worden in het registratie systeem. Mede om aan deze 

termijnen te kunnen voldoen, dient opnieuw een verordening vastgesteld te worden 

waarin deze bevoegdheid wordt gedelegeerd aan het college. 

 

1.2  delegatie aan college 

Op het punt van de taaktoedeling bepaalt de Wet BAG, dat de in artikel 6 van die wet 

genoemde beslissingen door de gemeenteraad moeten worden genomen, waarmee 

wordt aangesloten op de voorheen bestaande taaktoedeling op basis van artikel 108, 

eerste lid en hoofstuk IX van de Gemeentewet. Het is zodoende – mede ingevolge 

artikel 149 van de Gemeentewet - de raad die, naast het autonome deel, ook het 

onderwerpelijke medebewindsdeel in een regeling kan uitwerken. In de verordening 

zelf kan delegatie van beslissingen aan het college worden geregeld op grond van de 

algemene delegatiebevoegdheid van artikel 156, eerste lid, van de Gemeente. Dit is in 

deze verordening ook het geval.  

 

1.3 delegatie vooruitlopend op wijzigen van de Grondwet 

De naamgeving en nummering kan worden aangemerkt als een autonome bestuurs-

bevoegdheid. Deze bevoegdheid blijft dus nog bij de raad liggen. Pas na de 

aanvaarding van de grondwetswijziging en een wijziging van de artikelen 108 en 147 

Gemeentewet kan deze bevoegdheid aan het college worden toegekend. Voorlopig 

blijft deze bevoegdheid nog bij de Gemeenteraad. Wel kan de raad ervoor kiezen om 

vooruitlopend op deze wijziging van de Grondwet de bevoegdheid tot naamgeving en 

nummering aan het college te delegeren. Ter volmaking van het dualistische stelsel 

ligt dit ook in de rede. Wel blijft ook in het dualistische stelsel de verordende 

bevoegdheid bij de raad liggen. Dit betekent dat de bevoegdheid tot vaststelling van 

een verordening op de naamgeving en nummering bij de raad blijft berusten. De raad 

kan er echter – ook nu al – voor kiezen om de verordende bevoegdheid ter zake van 

naamgeving en nummering op grond van artikel 156 Gemeentewet aan het college te 

delegeren. Daar is in deze verordening ook voor gekozen. 

 

1.4 modelverordening 

Voor de verordening naamgeving en nummering gemeente Hillegom 2012 is de model-

verordening naamgeving en nummering (adressen) aangehouden. De modelverordening 

en de ledenbrief van de VNG liggen voor u ter inzage. 
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2.1 Omdat de raad het bevoegde gezag is vanaf 1 juli 2009, wordt bij deze gevraagd 

de besluiten die zijn genomen, op basis van de voorgaande verordening naamgeving 

en nummering, te bekrachtigen. Hierbij blijven de rechtsgevolgen in stand. 

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

Na het vaststellen van deze verordening zal de verordening naamgeving en 

huisnummering gemeente Hillegom 2012 bekend gemaakt worden door publicatie. 

De verordening naamgeving en huisnummering treedt in werking de dag na de 

bekendmaking. 

 

Urgentie: 

Er moeten  huisnummerbesluiten genomen worden in  enkele nieuwbouwplannen. 

Daarmee wachten we tot na de vaststelling van de nieuwe verordening. Het is daarom 

wenselijk de nieuwe verordening op korte termijn vast te stellen. 

 

Kanttekeningen: 

Tot het in werking treden van de verordening naamgeving en nummering gemeente  

Hillegom 2012  wordt op het bovenstaande onderdeel niet voldaan aan de Wet  

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening naamgeving en nummering gemeente Hillegom (2012) 

- Ledenbrief VNG dd 13-01-2010 inzake modelverordening naamgeving en nummering incl. bijlage 

Informatie bij: mw. S. Hardeveld, s.hardeveld@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 320 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

