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Aan de gemeenteraad

23 november 2010
Gemeentestukken: 2010 - 63

Onderwerp: BAG delegatie
1. Voorstel
Voorgesteld wordt onderstaande bevoegdheden, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet
Basisregistraties Adressen en Gebouwen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W)
te delegeren:
a) het vaststellen van de openbare ruimte van de gemeente;
b) het toekennen van nummeraanduidingen aan de op het grondgebied van de gemeente
gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen;
c) het vaststellen van de standplaatsen en de ligplaatsen;
d) het vaststellen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en
ligplaatsen.
2. Aanleiding
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een nieuwe wetgeving. Alle gemeenten zijn
daarmee verplicht een complete adressen- en gebouwenregistratie te hebben, te beheren en te
leveren aan de Landelijke Voorziening. Belangrijke redenen om de basisregistraties op te zetten,
zijn klantgerichter werken, fraude- en rampenbestrijding en administratieve lastenverlichting.
Het project BAG is voor de gemeente Ridderkerk in de afrondende fase. We zijn inmiddels getoetst
door het ministerie van VROM en kunnen gaan aansluiten op de Landelijke Voorziening van het
Kadaster. Een openstaand punt is echter nog het delegeren van een aantal BAG relevante taken.
Binnen de gemeente is formeel een beheerder voor de BAG aangewezen middels het
mandaatregister. Echter, voor diverse onderdelen van het beheer van de BAG is niet
het college van B&W maar de gemeenteraad het bevoegd orgaan. Delegatie vanuit de
gemeenteraad aan het college van B&W is noodzakelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering.
3. Aspecten
Door delegatie van de bevoegdheid zoals genoemd in artikel 6 van de wet Basisregistratie
Adressen en Gebouwen kan slagvaardig worden gewerkt. Het betreft hier zaken die te maken
hebben met de bedrijfsvoering van de gemeente. Zonder delegatie zal voor iedere wijziging als
bedoeld in genoemd artikel een raadsbesluit moeten worden genomen. Wijzigingen zijn bijv. het
vastleggen van de verschillende gegevens van een huis of schuur i.v.m. voorgenomen bouw.
4. Aanpak/Uitvoering
Na delegatie zal de verdere invoering van de BAG in Ridderkerk worden afgerond en in beheer
worden genomen.
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5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,
de burgemeester,

Behandeld in commissie Samen leven
Behandeld in de raad d.d. 27 januari 2011
R.Hoogendoorn@ridderkerk.nl/784/MV

