ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders

Openbare besluitenlijst

Zaaknummer: 56750-2021
Medewerker
Team
Datum
Portefeuillehouder

:
:
:
:

Ada Bröring - van der Kreke
Burgerzaken
13 december 2021
burgemeester A.G.J. Strien

BIJLAGEN:
Rapport ‘Een mens leeft, een systeem niet’, Nationale Ombudsman zaaknr. 56776-2021
Circulaire registreren briefadres in de BRP zaaknr. 5776-2021
AFSTEMMING MET →
anders, nl. Ali van Dam en Mariëlle Niens
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP
Wijziging Wet basisregistratie personen (BRP) door verplichte aanwijzing gemeentelijk briefadres
BESLUIT burgemeester en wethouders
Op grond van artikel 2.23, lid 2 van de Wet basisregistratie personen (Wbrp), Raadhuisplein 1, 8131 BN,
Wijhe als briefadres aanwijzen.
SAMENVATTING
Onder andere uit het rapport ' Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blijkt dat
gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in
verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving, zowel voor
de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid van
gemeenten om een gemeentelijk briefadres te bieden nu gewijzigd in een verplichting, die gaat gelden
vanaf 1 januari 2022. Zodoende wordt voorkomen dat mensen (nog verder) in problemen komen door het
ontbreken van een adres. Voor de gemeente Olst-Wijhe wordt Raadhuisplein 1, 8131 BN, Wijhe
aangewezen als briefadres.

INLEIDING
1
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BEOOGD RESULTAAT
Te voldoen aan de verplichting in (de) artikel(en) 2.23, lid 2 van de Wbrp, geldend vanaf 1 januari 2022.
Inschrijving als ingezetene heeft eveneens als doel om te voorkomen dat (de wijze van) inschrijving leidt
tot ongewenste persoonlijke of sociaal-maatschappelijke consequenties voor de inwoner. De wetswijziging
is bedoeld als ‘helpende regelgeving’ voor inwoners.
KADER
Wet Basisregistratie Personen (BRP)
ARGUMENTEN
Vanaf 1 januari 2022 is elke Nederlandse gemeente op grond van (de) artikel(en) 2.23, lid 2 van de Wet
basisregistratie personen (Wbrp) wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er
geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Deze wijziging
is niet alleen van belang voor de kwaliteit van de BRP, maar ook voor de aanpak van dak- en
thuisloosheid.
Elke gemeente is verplicht een briefadres beschikbaar te stellen.
In Olst-Wijhe is geen daklozenopvang die als gemeentelijk briefadres zou kunnen dienen.
Het adres Raadhuisplein 1, 8131 BN in Wijhe is neutraal en beschikt over goede faciliteiten voor
postverwerking.
DRAAGVLAK
Voorliggend voorstel is afgestemd met Team Burgerzaken. Het voorstel voor het organiseren van een
multidisciplinaire samenwerking op het onderdeel adresonderzoek wordt afgestemd met de teamleiders
van publiekszaken, handhaver(s) en sociaal domein. Allen zien meerwaarde in een verstevigde onderlinge
(interne) samenwerking.
DUURZAAMHEID
nvt
RISICO’S (financieel/juridisch)
Geen.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
N.v.t.
AANPAK/UITVOERING
• Vanuit het Rijk is gewerkt aan een ”Handreiking Briefadres” voor het uitvoeren van de verplichting van
gemeenten om in een briefadres te voorzien en dat we tot nadere procesinrichting en -afspraken gaan
komen met onze handhaver(s) en het domein Sociaal.
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