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Delegatie extra bevoegdheden Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 

Steenbergen; 21 juni 2016 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

In de raadsvergadering op 20 juni 2013 heeft de raad alle bevoegdheden van artikel 6 gedelegeerd naar 
het college, behalve die van de woonplaatsen (kernen), zie hiervoor besluiten BM1300883 en 
BM1300884. Uit het oogpunt van doelmatigheid, efficiency, dienstverlening en voortvarende 
besluitvorming, is gebleken dat het wenselijk is om ook de woonplaatsenbevoegdheden toe te voegen 
aan dat besluit. 

2. Achtergrond 
In artikel 6 Wet BAG is bepaald dat de gemeenteraad het grondgebied van de gemeente in één of meer 
woonplaatsen (kernen) 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 
Het delegeren van de bevoegdheden zoals beschreven in artikel 6, lid 1 t/m 4, is vastgelegd in het 
raadsbesluit BM 1300884. Naar nu blijkt, is de bevoegdheid tot het vormen en/of wijzigen van 
woonplaatsen (kernen) binnen de gemeente nog niet gedelegeerd aan het college van burgemeester en 
wethouders. Dit is destijds buiten beeld gebleven omdat de standaardtekst van de VNG hierin niet 
voorzag en de verwachting was dat dit niet nodig zou zijn. In de praktijk blijkt echter dat deze aanpassing 
weldegelijk benodigd is voor de praktische en efficiënte uitvoering van het wijzigen van de onderlinge 
grenzen tussen de kernen binnen de gemeente zelf. Om te voorkomen dat dit iedere keer gepaard dient 
te gaan met een raadsvoorstel, wordt voorgesteld ook dit onderdeel toe te voegen. Met dit besluit wordt 
de delegatie tot aanpassing van binnengemeentelijke grenzen (van de kernen in de gemeente) alsnog 
toegevoegd aan het raadsbesluit BM 1300884. 

4. Middelen 
Er zijn geen financiële middelen benodigd. 

Ter inzage ligt: 



5. Risico's 
Omdat de Wet BAG voor een gemeente alleen geldt voor BAG gerelateerde besluiten binnen de eigen 
gemeentegrens, zal dit besluit geen gevolgen hebben voor bevoegdheden bij herindeling of wijzigingen 
aan de gemeentegrenzen (buitengrenzen). Dit zal aan de gemeenteraad voorbehouden blijven. 

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 het besluit van 20 juni 2013, m.b.t. het delegeren van de bevoegdheden van 
artikel 6, lid 1 t/m 4, van de Wet BAG, te wijzigen in die zin dat het wordt aangevuld met het volgende: 

Art.1 sub e: het vormen en/of wijzigen van woonplaatsen (kernen) binnen de gemeente 

Hoogachtend, Z . 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ļ 
de loco-secretàris/ dar burgemeester 


