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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 13 juni 2022, gelezen
hebbende agendapunt 16 met kenmerk 2022-021103,

besluit:

1. Het conceptbesluit te vervangen door de volgende tekst:

"de navolgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023-2027 en
deze zienswijze aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus kenbaar te maken;"

2. In de bijbehorende zienswijze-brief na de zin: ,,Via deze brief informeren
wij u dat de raad een positieve zienswijze heeft vastgesteld" de
volgende tekst toe te voegen:

,,De gemeenteraad van Den Helder is van opvatting dat toekomstige nieuwe
feiten of omstandigheden (zoals bijvoorbeeld bekostiging van de
samenwerking, bevindingen van de rekenkamer of een accountant) tot een
gemotiveerd nieuw oordeel van de gemeente Den Helder kunnen leiden.

In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat de gemeenschappelijke
regeling bijvoorbeeld binnen redelijke en billijke voorwaarden moet voldoen
aan door onze gemeente voorgestelde verbeterpunten en dat anders na een
overgangsperiode en in het uiterste geval na definitieve besluitvorming
hierover door de gemeenteraad van Den Helder onze bijdrage kan worden
beperkt (of in het uiterste geval, stopgezet).

De gemeenteraad van Den Helder vindt het belangrijk dat bevindingen van de
accountant, de rekenkamer, de ombudsman en uitvoering van gemaakte
afspraken meewegen als nieuwe feiten of omstandigheden die van invloed
kunnen zijn op de gehele of gedeeltelijke bekostiging die onze gemeente
bijdraagt.

De gemeenteraad van Den Helder betwijfelt of het invoeren van een
modelwaarde en het beperken van no cure no pay bureaus op dit moment wel
billijk en redelijk is richting burgers en ondernemers en vraagt om dit
standpunt ook mee te nemen richting VNG: het gaat hier om een beperkt deel
van de bezwaren; volgens Cocensus zelf slechts tussen de 1,25- 2% en juist
om rechtszaken die na bezwaar alsnog door de bestuursrechter zijn



toegewezen.

Dit vermeldende besluit de gemeenteraad van Den Helder:

Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2023 en het
meerjarenperspectief 2024-2027 Cocensus. Wij gaan ervan uit u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd."

Marije Boessenkool

E.e-


