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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma F Middelen en 
Economie 

BBVnummer: 
112352 

Raadsvoorstel: 
114946 

Portefeuillehouder: 
Bert Euser 

     
     
     

 
Onderwerp 
Delegatie Wet BAG 
 
Geadviseerde beslissing: 
I.  De door het college genomen besluiten op grond van het delegatiebesluit van 20 april 2009 
(2009/1365) te bekrachtigen;   
II. De aan de raad toekomende bevoegdheden uit de Wet BAG, te weten het vaststellen van de 
overige openbare ruimten, de toekenning van nummeraanduidingen aan verblijfsopjecten, 
standplaatsten en ligplaatsen, te delegeren aan het college.  
 
 
Samenvatting: 

Op 20 april 2009 heeft de raad besloten tot het delegeren van de aan hem toekomende 

bevoegdheden uit de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: Wet BAG). Uit een audit 

is gebleken dat aan dit besluit een formeel gebrek kleeft, wat met dit voorstel wordt hersteld.  
 
Proces: 

Met dit voorstel wordt een formeel gebrek aan het raadsbesluit uit 2009 geheeld en worden de reeds 

op dit delegatiebesluit genomen besluiten van het college bekrachtigd. De besluiten van het college 

op grond van het raadsbesluit uit 2009, hebben in het algemeen slechts administratieve betekenis, 

waardoor er geen inwoners, door de heling van het gebrek, in hun belangen worden geschaad.  
 
Doel: 
Herstel van een gebrek in het raadsbesluit van 20 april 2009.  
 
Betrokken belangen: 
Een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 
 
Belangenafweging: 

Op 20 april 2010 heeft de raad besloten (nr. 2009/1365) tot het delegeren van de aan hem 

toekomende bevoegdheden uit de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: Wet BAG) 

aan het college van burgemeester en wethouders. Uit een audit door het ministerie is gebleken dat 

aan dit besluit een formeel gebrek kleeft, wat met dit voorstel wordt hersteld.  

 

Uit de audit is gebleken dat de raad heeft besloten tot delegatie van een bevoegdheid op een moment 

dat hem deze bevoegdheid nog niet toekwam. De Wet BAG is op 1 juli 2009 in werking getreden. 

Echter, al vóór dat moment - dus op 20 april - heeft de raad besloten tot delegatie van bevoegdheden 

die waren opgenomen in deze wet. De raad heeft dus bevoegdheden overgedragen die hij (op dat 

moment nog) niet had, maar die wel in de lijn der verwachting lagen.  

 

Met dit voorstel wordt dit (formele) gebrek hersteld. Het voorstel behelst een nieuw delegatiebesluit en 

een bekrachtiging door de raad van de, op grond van de gebrekkige delegatie, al vele door het college 

genomen besluiten. Op die wijze wordt het formele gebrek voor verleden, heden en toekomst geheeld.  
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Scenario's: 
Voor dit voorstel zijn eigenlijk maar twee scenario's te bedenken. Of uw raad stemt in met het 
voorgestelde delegatiebesluit, of uw raad stemt hier niet mee in en blijft deze besluiten op grond van 
de Wet BAG zelf nemen. Met het oog op de efficientie is het college van oordeel dat u deze 
(uitvoerings)bevoegdheden wederom bij het college neerlegt.  
 
Scenariokeuze en resultaat: 
Zie scenario's 
 
Communicatie: 
Het besluit van de raad moet bekend worden gemaakt via de schakel.  
 
Kosten: 
Het betreft hier een formalisering van een al bestaande werkwijze. Een dergelijke formalisering heeft 
geen financiele gevolgen.  
 
Evaluatie en controle: 
Conform de wet (art. 10:16 lid 2 Awb), verschaft het college op verzoek van de raad inlichitngen over 
de door hen uitgevoerde bevoegdheden op grond van dit besluit.  
 
 
 
Bijlagen: 

•  45872:  raadsvoorstel massabesluit straatnamen t.b.v BAG 2009/1353  

•  113070: Raadsbesluit uitvoering BAG 2009/1365  

•  113071: BAG rapportage onderdeel gebrekkige delegatie  
 

 
Poortugaal, 15 mei 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,              De burgemeester, 

 

 

 
Hans Cats              Mr. Harald M. Bergmann 
 


