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Afdeling:   Gemeentewinkel  Leiderdorp, 18-07-2011 

Onderwerp:  Instellen adviescommissie 

adresnaamgeving 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Het instellen van een adviescommissie adresnaamgeving; 

2. Het vaststellen van regels betreffende de instelling, de samenstelling, het lidmaatschap, 

de taakinhoud en de werkwijze van de adviescommissie adresnaamgeving; 

3. Mevrouw C.M.M. Thunnissen,  J.A.M. van Boxsel en de heer J. van der Kooij te 

benoemen als leden van de adviescommissie adresnaamgeving gemeente Leiderdorp.  

 

 

1 Inleiding 

Op 13 december heeft uw Raad de ‘Verordening adresnaamgeving en –nummering 

gemeente Leiderdorp 2010’ vastgesteld. In deze verordening kent u de 

bevoegdheid tot het vaststellen van een naam voor de woonplaats, openbare 

ruimte, wijk, buurt en afgebakend terrein alleen toe aan het college als er een 

gemeentelijke adviescommissie adresnaamgeving wordt ingesteld die ons college 

adviseert over het vaststellen van de namen. Indien het college het advies niet 

volgt, legt het college het advies van de adviescommissie en het advies van het 

college in een voorstel tot vaststelling ter besluitvorming aan uw Raad voor. 

U heeft het College verzocht een voorstel voor regels betreffende de samenstelling, 

het lidmaatschap, de taakinhoud en de werkwijze van de adviescommissie 

adresnaamgeving ter vaststelling aan u voor te leggen. Hierbij is het VNG model als 

uitgangspunt gebruikt. 

De commissie zal worden samengesteld uit een historicus en twee inwoners van de 

gemeente Leiderdorp met een brede interesse en een grote maatschappelijke 

betrokkenheid.  
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2 Beoogd effect 

Om op een efficiënte en effectieve wijze besluiten te kunnen nemen die nodig zijn voor de 

uitvoering van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. 

 

3 Argumenten 

Uitvoering geven aan het raadsbesluit van 13 december 2010. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Ingevolge artikel 84 jo artikel 83, tweede lid Gemeentewet zijn burgemeester en 
wethouders geen lid van een door de raad ingestelde commissie. Leden van de raad zijn 
geen lid van een door het college of de burgemeester ingestelde commissie. Voorgesteld 
wordt in de adviescommissie adresnaamgeving noch raadsleden noch collegeleden te 
benoemen, aangezien het hier gaat om een commissie die door de raad wordt ingesteld, 
maar het college gaat adviseren. 
 
 

 

5 Milieu 

N.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling van het instellingsbesluit door uw Raad zal deze bekendgemaakt worden in de 
rubriek ‘Gemeente aan Huis’ in het Leiderdorps Weekblad.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

   N.v.t. 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit vaststelling verordening adresnaamgeving en –nummering 
2. Model instellingbesluit commissie naamgeving VNG 

 


