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Pre-adviesnr. 60
Agendapunt
Onderwerp Delegeren bevoegdheden wet BAG

Middenbeemster, 14 september 2010

Aan de raad

> voorstel

Aan u wordt voorgesteld om:
1. Bevoegdheden genoemd in artikel 6 van de Wet basisadministraties adressen en gebouwen 

(BAG) aan het college te delegeren middels bijgevoegd delegatiebesluit.
2. Deze wijziging met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 september 2010.

> toelichting

De wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is op 1 juli 2009 in werking getreden. 
Het doel van deze wet is om aan iedereen de gegevens over adressen en gebouwen beschikbaar te 
stellen. Alle gemeenten zijn daarmee verplicht een complete adressen- en gebouwenregistratie te 
hebben, te beheren en om een actuele kopie van de BAG-gegevens te leveren aan de landelijke 
databank (Landelijke Voorziening). 
Belangrijke redenen om de basisregistraties op te zetten, zijn klantgerichter werken, verbeterde 
fraude- en rampenbestrijding en administratieve lastenverlichting. 
Alle bestuursorganen moeten verplicht gebruik maken de gegevens in de basisregistratie. Zij zijn 
derhalve verplicht om zich aan te sluiten op de landelijke databank. 
De gemeenten nemen geen BAG-gegevens af uit deze landelijke databank, maar maken 
rechtstreeks gebruik van de BAG-gegevens die binnen de eigen organisatie aanwezig zijn. 

De implementatie van deze wet in onze organisatie is als deelproject ondergebracht in het project 
E-Beemster. Dit deelproject nadert zijn voltooiing. Dit jaar verwachten wij dit project te kunnen 
afronden. Hierna komt de organisatie in de beheerfase. Dit beheer zal door de gemeente Purmerend 
worden uitgevoerd. Bepaalde werkzaamheden blijven wij zelf doen. Daarvoor worden werkprocessen 
gemaakt. Bij het opstellen daarvan lopen wij tegen het volgende aan.
Artikel 6 van de Wet BAG stelt dat uw raad:
 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 standplaatsen en de ligplaatsen vaststelt;
 de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen vaststelt.
Dit artikel bepaalt dus, dat uw raad besluit over (iedere) adresvaststelling of –toekenning. 
Uit het oogpunt van doelmatigheid, efficiency, dienstverlening en een snelle besluitvorming is dit 
onwenselijk.
Dit is voor veel gemeenten inmiddels aanleiding geweest om deze bevoegdheden te delegeren aan 
het college. Wij stellen u voor om daartoe ook te besluiten.
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> juridische consequenties

In de Wet BAG is de raad dus primair verantwoordelijk gemaakt. 
Het staat de raad vrij, op grond van artikel 156 van de Gemeentewet, deze bevoegdheden te 
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 
Delegatie is het overdragen van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die de 
bevoegdheden vervolgens onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent. De mogelijkheid hiertoe is in 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) vastgelegd.

> financiële consequenties

Geen.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


