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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Verordening naamgeving en nummering 
(adressen) Ridderkerk 2019

College van burgemeester 
en wethouders 
19 februari 2019

Zaaknummer
38495
 

Portefeuillehouder
Henk van Os

Commissie Samen leven 
7 maart 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
a.vuyk@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad
21 maart 2019

Geadviseerd besluit
1.  de "Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019" vast te stellen.

2.  de “Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen” in 
te trekken.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Dit voorstel betreft de vaststelling van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
Ridderkerk 2019. Met ingang van 1 juli 2009 is de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen in 
werking getreden. Met ingang van 1 juli 2018 is deze wet op een aantal onderdelen aangepast en is 
de naam van de wet gewijzigd in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (hierna: Wet BAG). 

De huidige “Verordening op de straatnamen en nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen”, 
is op 20 december 1993 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze verordening heeft derhalve geen 
grondslag in de Wet BAG. Gelet op vorenstaande en de vele aanpassingen die per 1 juli 2018 hebben 
plaatsgevonden, adviseren wij om de nieuwe verordening vast te stellen. 

Beoogd effect
Met de vaststelling van de “Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019”:

 maakt de raad gebruik van de mogelijkheden uit artikel 6 van de Wet BAG om bevoegdheden 
te delegeren aan het college,

 wordt een juridische grondslag vastgelegd voor het toezicht, het opstellen van processen 
verbaal en het opleggen van geldboetes en

 wordt de verordening beter afgestemd op de Wet BAG.

Relatie met beleidskaders
n.v.t.

Argumenten
1.1 Advies VNG

In haar ledenbrief van 10 juli 2018 adviseert de Vereniging Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) de 
modelverordening te laten vaststellen. Inhoudelijk is het voorstel conform het model van de VNG, 
aangevuld met lokale termijnen. Als gevolg van het vaststellen van de nieuwe verordening wordt de 
vorige verordening ingetrokken.

1.2 Huidige verordening dateert van 1993

De huidige verordening dateert uit 1993 en is sterk verouderd. De nieuwe verordening is afgestemd 
op de huidige Wet BAG van 1 juli 2018 en de ambtelijke werkwijze.

1.3 Toewijzen bevoegdheden aan het college

Zonder deze verordening liggen de bevoegdheden uit artikel 6 BAG alleen bij de raad. Dit houdt in dat 
de raad een besluit moet nemen tot het vaststellen en benoemen van wijken, vaststellen lig- en 
standplaatsen en toekennen huisnummers. De huidige verordening kent ook geen strafbepalingen. 
Het toezicht, het opmaken van een proces verbaal en het opleggen van geldboetes is dus niet goed 
geregeld. 

De nieuwe verordening delegeert deze bevoegdheden van de raad uit artikel 6 Wet BAG aan het 
college, conform het advies van de VNG. Het college kan deze bevoegdheden mandateren aan de 
ambtenaren van de BAR-organisatie.

Op dit moment is straatnaamgeving en huisnummering al gedelegeerd aan het college. Met het 
vaststellen van deze verordening wordt dit opnieuw bevestigd.

1.4 Voorkomen problemen in bezwaar en beroep
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De huidige verordening dateert van 1993 en kent geen wettelijke grondslag in de Wet BAG. Om 
problemen in bezwaar- en beroepsprocedures  te voorkomen dient de nieuwe “Verordening 
naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019” te worden vastgesteld vanuit een oogpunt 
van juridische kwaliteitszorg.

 

 

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen
Na vaststelling van de verordening:

1. De verordening laten ondertekenen;

2. De verordening bekendmaken door middel van publicatie op overheid.nl. Daartoe wordt de 
verordening beschikbaar gesteld aan de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving.

Evaluatie/monitoring
N.v.t.

Financiën
N.v.t.

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Verordening naamgeving en nummering Ridderkerk
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
21 maart 2019

Zaaknummer:
38495

Onderwerp:
Verordening naamgeving en 
nummering (adressen) Ridderkerk 
2019

Commissie Samen leven
7 maart 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 19 februari 2019,

gelet op 

Gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG) en artikel 108, eerste 
lid, artikel 149 en 156, eerste lid, van de Gemeentewet.

Gezien het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeente;; 

BESLUIT:

1. de "Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ridderkerk 2019" vast te stellen.

2. de “Verordening op de straatnamen en de nummering van gebouwen en onbebouwde terreinen” in 
te trekken.

 


