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Amendement op het voorstel tot het afgeven van 
een positieve zienswijze begroting 2022 Cocensus 

AMENDEMENT nr.: ELS__j 

datum raadsvergadering: 

621 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 14 juni 2021; 

.. 
aangenomen /yerworpen / ingetrokken 

} [''_]] 
4,loo+no 

Gelezen het raadsvoorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze begroting 2022 Cocensus en 
aanbieding jaarstukken 2020 Cocensus (met kenmerk 2021-019387); 

besluit 

Het concept-raadsbesluit te wijzigen als volgt: 

Onderdeel 2 wordt vervangen door de volgende tekst: 

"de navolgende zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 Gemeenschappelijke 
Regeling Cocensus en deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Cocensus kenbaar te maken: 

Met genoegen heeft de raad kennis genomen van het feit dat Cocensus er in is geslaagd om de 
herhuisvesting van de organisatie in Heemskerk te realiseren met minder kosten dan vooraf was 
begroot, hetgeen een structurele besparing van 2% op de kosten van de huisvesting heeft opgeleverd. 
De raad spreekt zijn waardering uit voor het feit dat mede hierdoor, als ook vanwege de verwachte 
efficiëntere bedrijfsvoering, de gemeentelijke bijdragen structureel met bijna 3% kunnen worden 
verlaagd." 

Namens de fracties 
VVD Den Helder Stadspartij Den Helder 
Rogier Bruin Harrie van Dongen 

PVV Den Helder Gemeentebelangen Den Helder 
Vincent van den Born N.List 

Toelichting 
In de begroting 2022 en het meerjarenperspectief van Cocensus is een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdragen 
verwerkt van bijna 3%. Hiervan is 2% toe te schrijven aan besparing op huisvestingskosten. Daarnaast verwacht het bestuur 
van Cocensus ook dat er als gevolg van efficiëntere bedrijfsvoering (met name op het gebied van gegevensbeheer, 
klantcontacten en handhaving) mogelijk nog meer kosten bespaard kunnen worden. Als de raad een positieve zienswijze 
afgeeft, waarom dan niet hiernaar verwijzen en aangeven waaróm deze zienswijze dan positief is? Anders is het in feite 
inhoudsloos en nietszeggend. Met de voorgestelde nieuwe zienswijze in dit amendement geeft de raad te kennen dat hij 
besparing van kosten en efficiënte bedrijfsvoering bij een gemeenschappelijke regeling als Cocensus belangrijk vindt en dus 
waardeert als het bestuur van die gemeenschappelijke regeling dat weet te realiseren. 


