Raadsvoorstel

raadsvergadering

agendapunt

nummer

12int00503
voorstel

Woonplaatsgrenswijziging tussen Hertme en Zenderen in verband met strijdigheid postcode in relatie tot
grens woonplaats.

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn alle adressen en postcodes opgenomen van
de gemeente Borne. Tijdens de afstemming tussen de BAG en het GBA (personenregister) is gebleken
dat er in Hertme één adres voorkomt waaraan in de GBA de postcode van Hertme is gekoppeld, terwijl
deze volgens het huidige woonplaatsenbesluit onder Zenderen valt.
Aan betrokkene is de vraag voorgelegd om een postcodewijziging en woonplaatswijziging in verband
met de afstemming BAG en GBA door te voeren. Betrokkene wil hieraan geen medewerking verlenen
en verzoekt de gemeente in verband met de kosten zowel privé als zakelijk (er is tevens een bedrijf op
dit adres gevestigd) hier dan ook van af te zien.
Het voorstel is om de woonplaatsgrens tussen Hertme en Zenderen te wijzigen. Het gaat hier om een
relatieve kleine wijziging. Er moeten twee nieuwe woonplaatscodes worden aangevraagd en een
administratieve wijziging worden doorgevoerd. Daarbij moeten ook de geografische grenzen worden
aangepast.
Wet en beleid
Het college is gelet op artikel 108 van de gemeentewet, artikel 2 van de Verordening naamgeving en
nummering gemeente Borne 2010, artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen,
bevoegd tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van woonplaatsgrenzen.
Middelen
Naast de onder punt 1 genoemde consequenties zijn er geen financiële gevolgen als er wordt
overgegaan tot woonplaatsgrenswijziging.
Mocht er toch voor het alternatief worden gekozen (zie alternatieven) dan zal er wellicht een
schadeclaim komen van betrokkenen. De omvang van deze claim is in dit stadium niet aan te geven.
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Alternatieven
Het alternatief is de postcode te wijzigen. De gebruikers van de woning zullen dan met een schadeclaim
komen, aangezien er ook een bedrijf is gevestigd op dit adres en één van beide bewoners als Directeur
Research and Development deelneemt aan internationale wetenschappelijke congressen.
Naast deze materiële schade kan dit leiden tot vragen aan de ambtelijke en bestuurlijke organisatie.
Voorstel
Voorgesteld wordt de woonplaatsgrens tussen Hertme en Zenderen te wijzigen conform bijgevoegde
tekening. De blauwe lijn is de oude woonplaatsgrens en de rode lijn is de nieuwe woonplaatsgrens.
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