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Het college besluit,
In het grensgebied tussen de woonplaatsen Waalwijk en
1.
De woonplaatsgeometrie van de woonplaatsen
Sprang-Capelle is een aantal adressen ontstaan, die niet
Waalwijk en Sprang-Capelle aan te passen
juist zijn vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen van de overeenkomstig bijgaande tekening (stuknr. 16Wet BAG. Het gaat om de adressen Hein Jordansstraat 2
0085476).
en 4 te Waalwijk en Achter de Hoven 1b, 1c en 2h te
Sprang-Capelle.
Deze situatie is door het Kwaliteitsmanagement BAG
Kadaster (de instantie die monitort of gemeentes de BAGadministratie op orde hebben) onlangs aangekaart bij de
gemeente met daarbij de opdracht om deze situaties op te
lossen.
Volgens de BAG-regelgeving bestaat een adres uit een
openbare ruimte, een nummeraanduiding en een
woonplaats. Daarbij moet de woonplaats worden
gehanteerd waar de woning is gesitueerd. Omdat de
betreffende woningen gelegen zijn in een andere
woonplaats dan nu vermeld in de adressering, zijn deze
adressen aangemerkt als niet correct.
Omdat de openbare ruimte ''Hein Jordansstraat'' alleen
voorkomt in de woonplaats Waalwijk en de openbare
ruimte ''Achter de Hoven'' alleen in de woonplaats SprangCapelle, ontstaan bij het gebruik van de juiste woonplaats
onlogische adresaanduidingen.
Om het probleem op te lossen, waarbij de huidige
adresseringen kunnen worden behouden, moeten formeel
de huidige woonplaatsen Waalwijk en Sprang-Capelle
worden ingetrokken en nieuwe woonplaatsen worden
vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat alle adressen binnen
deze woonplaatsen moeten worden ontkoppeld van de
huidige woonplaatsen en gekoppeld aan de nieuwe
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woonplaatsen. Dit betekent een enorme hoeveelheid
administratieve handelingen waar ook Pink Roccade voor
ingeschakeld moet worden. Zij geven aan hier 2 dagen
consultancy voor nodig te hebben. Kosten ongeveer €
2.500,00 excl. BTW.
Kwaliteitsmanagement BAG kadaster geeft in hun
schrijven aan: “Afhankelijk van de situatie kan het ook zijn
dat de situatie hersteld kan worden door de
woonplaatsgeometrie aan te passen”. In het
processenhandboek BAG wordt deze optie alleen geboden
als de woonplaatsgeometrie geen panden en/of
verblijfsobjecten raakt.
Omdat het Kwaliteitsmanagement nu zelf deze optie
oppert, terwijl zij er van op de hoogte zijn dat het om
situaties gaat waar objecten bij betrokken zijn, stellen wij
u voor alleen de geometrie van de woonplaatsen aan te
passen, overeenkomstig bijgaande tekening, waardoor de
al uitgegeven adressen worden geformaliseerd. Dit is een
praktische oplossing van het probleem met minder
administratieve handelingen (dus kostenbesparend) en het
juiste resultaat als gevolg.

B01.OOT Convenant VGZGemeenten HvB
2016-2019

Gemeenten, Zorgkantoor en zorgverzekeraars maken
vanuit de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet,
Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet Langdurige Zorg (Wlz)
afspraken met elkaar. De taken die hieruit voortvloeien
houden voor een groot deel verband met elkaar. Er is een
convenant opgesteld waarin met zorgverzekeraar VGZ
samenwerkingsafspraken zijn gemaakt om uitvoering van
de taken beter op elkaar af te stemmen. Het betreft de
samenwerking op de volgende thema's: preventie,
versterken samenwerking eerste lijn en

Het college besluit,
- akkoord te gaan met het convenant VGZGemeenten HvB 2016-2019
- de betrokken wethouders namens het college te
mandateren om het convenant met zorgverzekeraar
VGZ te ondertekenen.
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sociale/toegangsteam, samenwerking jeugdhulp – medisch
domein, versterken keten psychiatrieketen en kwetsbare
ouderen.
Het college wordt voorgesteld akkoord te gaan met het
convenant VGZ-Gemeenten HvB 2016-2019 en deze met
zorgverzekeraar VGZ te ondertekenen.

