
RAADSCOMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN
Locatie: raadzaal

Datum: maandag 30 mei 2022 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer R.N. Bruin

Griffier: de heer F.V.A. Hoogervorst

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze op begroting 2023 GR 
Cocensus en aanbieden jaarstukken 2021 GR Cocensus
Samenvatting:
Den Helder is samen met twaalf andere gemeenten deelnemer in de gemeenschappelijke 
regeling (GR) Cocensus voor het uitvoeren van belastingwerkzaamheden. Op grond van 
de regeling biedt het dagelijks bestuur hiervan via de colleges van burgemeester en 
wethouders van de deelnemende gemeenten jaarlijks voor 1 april de ontwerpbegroting en 
het meerjarenperspectief van de GR aan de gemeenteraden aan. Die kunnen hierover dan 
hun zienswijzen naar voren brengen zodat hiermee bij de definitieve besluitvorming en 
vaststelling op 15 juni 2022 door het algemeen bestuur rekening kan worden gehouden. 
Daarnaast heeft het algemeen bestuur van de GR Cocensus ook het jaarverslag 2021 van 
de gemeenschappelijke regeling, inclusief de bijlagen en accountantsverklaringen 
vastgesteld. Op grond van de regeling biedt het dagelijks bestuur van Cocensus de 
besturen van de deelnemende gemeenten de vastgestelde jaarrekening met bijbehorende 
stukken ter kennisneming aan. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

5 Voorstel tot 4e (vierde) wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020
Samenvatting:
De directie van de gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus heeft de colleges van 
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten geïnformeerd dat de GR 
Cocensus 2020 gewijzigd dient te worden. Door gemeentelijke herindelingen per 1 januari 
2022 zijn twee aangesloten gemeenten in de GR opgeheven en samengevoegd tot één 
nieuwe gemeente. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zijn opgeheven en 
heringedeeld tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. De gevolgen van deze herindeling 
moeten op grond van de Wet algemene regels herindeling uiterlijk 1 juli 2022 in de GR 
Cocensus 2020 worden verwerkt. De raad moet het college op basis van de regelgeving 
vooraf toestemming verlenen deze wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast te 
stellen en te ondertekenen. De raad kan toestemming alleen onthouden als de wijziging in 
strijd is met het recht of het algemeen belang. Voor de wijziging is toestemming van twee 
derde van het aantal deelnemers vereist en daarna zal de gewijzigde regeling definitief 
worden vastgesteld. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

6 Voorstel met betrekking tot het rapport van de Rekenkamercommissie Den Helder 
over het subsidiebeleid van de gemeente Den Helder
Samenvatting:
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De gemeente Den Helder is zich ervan bewust dat bepaalde maatschappelijke doelen 
goed kunnen worden bereikt door derden in staat te stellen deze activiteiten uit te voeren. 
Om die reden ontvangen inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen en tal van 
organisaties éénmalig of periodiek een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie. 
Burgers hechten belang aan een zorgvuldige besteding van het belastinggeld en 
aanvragers willen er op toezien dat het subsidiegeld eerlijk en zorgvuldig is verdeeld. Gelet 
op het financiële en maatschappelijk belang van het verstrekken van subsidies wil de 
Rekenkamercommissie inzicht in de doelmatigheid, doeltreffendheid en de effectiviteit van 
het gemeentelijk subsidiebeleid. Doel van de Rekenkamercommissie is middels dit 
onderzoek voor de raad inzichtelijk te maken in hoeverre de gemeente Den Helder ervoor 
zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn. De 
Rekenkamercommissie stelt voor haar conclusies te onderschrijven en haar 
aanbevelingen over te nemen. De commissie dient de raad over dit voorstel te adviseren.

OVERIG

7 Sluiting


