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Onderwerp
Aanwijzing instelling op grond van artikel 2.4O,lid 4 van de Wet basisregistratie personen

Voorstel
Het AZC gelegen aan de Kazernelaan 101 in Weert met terugwerkende kracht tot en met
l januari 2016 aan te wijzen als instelling op grond van artikel 2.4Olid 4 Wet

basisregistratie personen, conform bijgevoegd concept besluit.

Inleiding
De essentie van de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP) is dat de overheid

haar burgers kent en weet te bereiken. Dit betekent dat een burger in de BRP altijd over
een adres moet beschikken. Een burger wordt ingeschreven op een woonadres en bij het

ontbreken hiervan op een briefadres.
In de Van Horne Kazerne, gelegen aan de Kazernelaan 101 in Weert, is een asielzoekerscentrum (AZC) gevestigd. Vreemdelingen die in het AZC verblijven en aan de gestelde
criteria voldoen, worden ingeschreven in de BRP.

Beoogd effect/doel
De BRP is de basisregistratie voor persoonsgegevens. Elke gemeente verzamelt,
registreert en onderhoudt de persoonsgegevens van haar inwoners in de BRP. De BRP
heeft tot doel overheidsorganen en derden te voorzien van de in de registratie opgenomen

gegevens die actueel, juist en volledig zijn.

Argumenten
Het AZC voldoet aan artikel 2.40, l¡d 4 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en
artikel 1.1.1. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
Artikel 2.40,lid 1 van de Wet BRP bepaalt dat degene die zijn woonadres heeft in een
instelling die is aangewezen op grond van lid 3 of 4 van artikel 2.40 Wet BRP, in plaats
van een woonadres kan kiezen voor een briefadres.
Volgens artikel 2.4O,lid 4 van de Wet BRP kan uw college een in de gemeente gevestigde
instelling aanwijzen waarin beschermd wonen of opvang wordt verstrekt als bedoeld in
artikel 1.1.1. van de Wmo 2015. Onderde term "opvang"wordt in artikel 1.1.1. van de
Weert,
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Wmo 2015 verstaan: onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben
verlaten, al dan niet in verband met risico's voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk
geweld, en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Gesteld
kan worden dat een AZC als zodanig hieraan voldoet en daarom kan worden aangewezen.
Een goed georganiseerde aanpak in de registratie van in het AZC verblijvende
vreemdelingen in de BRP noopt tot bedoelde aanwijzing
De gemeente Cranendonck is in november 2015 gestart met een aanmeldstraat voor de
basisregistratie van personen op het AZC in Budel. Ook de gemeente Gilze en Rijen is
hiermee in januari 2016 gestart. Deze zogenaamde BRP-straat betekent een snelle
registratie van vreemdelingen, waarbij een hoge gegevenskwaliteit en meer efticiency zijn
gewaarborgd. Na overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de gemeenten Cranendonck en Gilze en Rijen
is besloten om de eerste inschrijving in de BRP van in het Weerter AZC verblijvende
vreemdelingen te laten verzorgen door de gemeenten Cranendonck en Gilze en Rijen.
Dit betekent dat de vreemdelingen maximaal enkele dagen met een briefadres
ingeschreven worden op een adres in de gemeente Cranendonck of Gilze en Rijen.
Vervolgens vindt de administratieve verhuizing in de BRP plaats van het briefadres in de
gemeente Cranendonck of Gilze en Rijen naar het woonadres van het AZC in Weert. Om
gebruik te kunnen maken van de BRP-straat en tijdelijke inschrijving in de gemeente
Cranendonck of Gilze en Rijen met een briefadres, is een aanwijzing noodzakelijk.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.
Com m

unicatie/ partici patie

Na het besluit tot aanwijzing door uw college vindt bekendmaking plaats.

Overleg gevoerd met
Intern:
Hoofd afdeling Publiekszaken
Medewerkers afdeling Publiekszaken

Extern:
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Gemeente Cranendonck
Gemeente Gilze en Rijen

Bijlagen
Concept aanwijzingsbesluit instelling op grond van artikel 2.40,|id 4 van de Wet BRP
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AANWIJZINGSBESLUIT INSTELLING
OP GROND VAN ARTIKEL2.4O, LID 4WET BASISREGISTRAT¡E PERSONEN

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert;
Gelet op het bepaalde in aftikel 2.4O van de Wet basisregistratie personen;

BESLUITEN

1.
2.

Het asielzoekerscentrum, gevestigd in de Van Horne Kazerne, gelegen aan de
Kazernelaan 101 te Weert, aan te wijzen als instelling op grond van artikel 2.40,
lid 4 van de Wet basisregistratie personen.
Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terug
werkt tot en met 1 januari 2016.

Weert, 19 januari 2016
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