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Wetstechnische informatie  

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie gemeente Lelystad 

Officiële naam regeling Beleidsregels inzake burgerzaken 

Citeertitel Beleidsregels inzake burgerzaken 

Besloten door college van burgemeester en wethouders 

Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

01-01-2012 

Onderwerp   

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Deze Beleidsregels vervangen de Beleidsregels inzake burgerzaken van 16 december 2008. 

Grondslagen 

1. Algemene wet bestuursrecht 
2. Wet GBA 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1. Geen.  

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum 
inwerking-
treding 

Terug-
werkende 
kracht 

Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Inwerkingtreding: 
datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
gemeenteraad 

1-1-2012  intrekking 20-12-2011 
Flevopost, 28-12-
2011 

20-12-2011 
Flevopost, 28-12-
2011 

Nr. B11-17692 

1-1-2010  nieuwe regeling 15-12-2009 
Flevopost, 23-12-
2009 

15-12-2009 
Flevopost, 23-12-
2009 

Nr. B09-08847 
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Het college van de gemeente Lelystad, 
 
   

        Besluit: 
  
Het vaststellen van beleidsregels inzake burgerzaken 
  
Beleidsregel 1: 
Ingeval een gba-ambtenaar constateert dat degene die aangifte van adres en verblijf of aangifte 
van adreswijziging doet, gaat inwonen, zal de hoofdbewoner van het desbetreffende adres 
gevraagd worden om hiervoor schriftelijk toestemming te geven. 
 
Beleidsregel 2: 
De gba-ambtenaren en de ambtenaren van de burgerlijke stand van de afdeling Burgerzaken, 
Belastingen en Leerlingzaken en afdeling Stadswinkel van de gemeente Lelystad gaan bij de 
beoordeling van de echtheid en juistheid van overgelegde brondocumenten uit van het 
daaromtrent gestelde in de legalisatiecirculaire van de staatssecretaris van Justitie.  
 
Beleidsregel 3: 
De gba-ambtenaren van de afdeling Burgerzaken, Belastingen en Leerlingzaken en van afdeling 
Stadswinkel hebben het recht burgers die aangifte van verblijf en adres of van adreswijziging 
doen te vragen om een koop- of een huurcontract te overleggen. 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2010. 

Met de datum van inwerkingtreding van dit besluit, wordt het besluit van 16 december 2008 
ingetrokken. 
 
 

Lelystad,  

 

Het college van de gemeente Lelystad, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 


