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Onderwerp 
Delegatie bevoegdheden Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) regelt dat gemeenten een aantal basisgegevens 
met betrekking tot gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle 
overheidsorganen moeten bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken vervolgens verplicht gebruik 
maken van die basisgegevens. Vanwege het in werking treden van de Wet BAG zijn de Bevoegdheden 
tot (straat)naamgeving en (huis)nummering van delen van de openbare ruimte en objecten formeel aan 
de gemeenteraad opgedragen. 
Op 8 oktober 2010 werd in de BAG audit geconstateerd dat er bevoegdheden in een mandaatbesluit door 
het college, gemandateerd waren aan ambtenaren. Deze bevoegdheid lag op dat moment echter nog niet 
bij het college omdat de raad dit, na de inwerkingtreding van de Wet BAG op 1 juli 2009, niet gedelegeerd 
had. Dit moest dus alsnog gebeuren voor de eerstvolgende audit. Toen bekend werd dat deze audit voor 
de gemeente Steenbergen pas (uiterlijk) het derde kwartaal van 2014 moest zijn afgerond is besloten hier 
nog geen prioriteit aan te geven. Helaas is deze taak, door drukte met andere projecten, uit beeld geraakt. 
Met dit raadsvoorstel wordt het alsnog gecorrigeerd. 

2. Achtergrond 
In artikel 6 Wet BAG is bepaald dat de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente in één of meer 
woonplaatsen indeelt, de openbare ruimten vaststelt en nummeraanduidingen toekent aan de op het 
grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen. De gemeenteraad 
stelt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen vast. Op grond van artikel 
156 van de Gemeentewet staat het de gemeenteraad echter vrij om taken te delegeren aan het college 
van burgemeester en wethouders. 

3. Overwegingen 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten adviseert dan ook om de bevoegdheden, genoemd in artikel 
6 van de Wet BAG, te delegeren aan ons college. Daarmee wordt voorkomen dat voor iedere vaststelling 
of toekenning van een adres een besluit van uw raad noodzakelijk is. Delegatie is wenselijk uit een 
oogpunt van doelmatigheid, efficiency, dienstverlening en voortvarende besluitvorming. 

4. Middelen 
Er zijn geen financiële middelen benodigd. 

5. Risico's 
Het advies is om het voorgestelde delegatiebesluit terugwerkende kracht te geven tot 1 juli 2009. 
Daarmee zijn ook de sinds de datum van het in werking treden van de Wet BAG vastgestelde adressen 

Ter inzage ligt: 



en huisnummers rechtsgeldig door het college vastgesteld. 

6. Communicatie/Aanpak 
Buiten het publiceren via de reguliere kanalen, zal dit besluit niet verder gecommuniceerd worden. 

7. Voorstel 
Het college stelt u voor om de bevoegdheden, genoemd in artikel 6 van de Wet Basisregistraties 
Adressen en Gebouwen (BAG), met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009 aan het college te delegeren, te 
weten: 

1. Het vaststellen van de openbare ruimten van de gemeente (naamgeving straten en viaducten); 
2. Het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen 

verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen (huisnummering); 
3. Het vaststellen van de standplaatsen en de ligplaatsen; 
4. Het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, 

een en ander zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen. 

Hoogachtend, 

de burgemeester se 

0 
mr. J.M drs. S.C.C.M. Bolten 
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