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Onderwerp:  Toetreding gemeente Den Helder tot Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 

 

Gevraagd besluit: 

 

a.  Onder overlegging van de vigerende tekst van de “Gemeenschappelijke Regeling Cocensus (GR)” het 

college, op grond van artikel 1 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, toestemming te geven 

voor toetreding per 1 januari 2015 tot de GR Cocensus; 

b.  Het college van B&W te verzoeken hier uitvoering aan te geven; 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeente Den Helder onderzoekt al enige jaren de mogelijkheid om te komen tot samenwerking op het 

gebied van de uitvoerende werkzaamheden op het terrein van de gemeentelijke belastingen. In 2013 is hierover 

overleg gevoerd met de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus uit Hoofddorp. Recent heeft Cocensus 

een aanbieding gedaan om toe te treden tot de GR. Voor toetreding tot de GR Cocensus is instemming van de 

gemeenteraad vereist. Het college neemt uiteindelijk het besluit toe te treden. Voorgesteld wordt om uw raad te 

verzoeken in te stemmen met de voorgenomen toetreding van Den Helder tot de GR Cocensus en het college 

op te dragen hier uitvoering aan te geven. 

 

 

Inleiding 
De gemeente Den Helder onderzoekt al enige jaren de mogelijkheid om te komen tot samenwerking op het 
gebied van de uitvoerende werkzaamheden op het terrein van de gemeentelijke belastingen. In 2011 heeft een 
initiatief tot samenwerking op dit punt met het Hoogheemraadschap, de gemeenten Alkmaar en Hoorn de 
eindstreep net niet gehaald. In 2013 is door Den Helder opnieuw gekeken naar een mogelijke uitbesteding van 
de gemeentelijke belastingen. Onderzocht zijn de mogelijkheden om deel te nemen aan de bestaande 
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus en een mogelijke samenwerking met een negental West Friese 
gemeenten. Omdat West Friesland nog aan het begin van het samenwerkingsspoor stond, er nog veel besluiten 
genomen moesten worden en in de loop van 2013 diverse gemeenten te kennen gaven vooralsnog niet aan de 
samenwerking deel te nemen, is besloten verder te gaan met Cocensus.  
 
De GR Cocensus is opgericht in 2007 en verzorgt de gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer, Beverwijk, Hillegom, Wormerland en Oostzaan. Eind 2012 is er in de regio Alkmaar een 
initiatief ontwikkeld door een zestal gemeenten om zich aan te sluiten bij Cocensus, onder de voorwaarde dat er 
sprake zou zijn van lokale huisvesting (een dependance) in de regio. Dit heeft geleid tot de daadwerkelijke 
aansluiting per 1 januari 2014 van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Graft-de Rijp en 
Schermer bij de gemeenschappelijke regeling “Cocensus”, gevestigd in Hoofddorp (gemeente 
Haarlemmermeer) en het openen van een dependance in Alkmaar. 
 

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente Den Helder een offerte opgevraagd bij Cocensus gericht op 

aansluiting bij de GR per 1 januari 2015. Daarnaast is er een presentatie gehouden voor de medewerkers, de 

directie en een vertegenwoordiging van de Ondernemingsraad van de gemeente Den Helder om een ieder te 

informeren over de mogelijke gevolgen van toetreding tot de gemeenschappelijke regeling. Ook is op 

hoofdlijnen een actieplan gepresenteerd.  
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Wanneer besloten wordt tot aansluiting bij de GR Cocensus worden de volgende werkzaamheden conform de 

offerte overgedragen:  

 

Afvalstoffenheffing; 

Rioolrecht; 

Uitvoering wet WOZ; 

OZB; 

Forensenbelasting; 

Toeristenbelasting; 

Precariobelasting; 

Graf- en begraafrechten; 

Leges, zijnde geen leges burgerlijke stand. 

 

Het betreft de volledige uitvoering van bovengenoemde heffingen, inclusief de afhandeling van bezwaren en 

beroep, de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, de (dwang) invordering en de contacten met externe 

instanties zoals Waarderingskamer en CBS. 

 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het primaat van het gemeentelijk belastingbeleid blijft uiteraard bij het gemeentebestuur van Den Helder. 

Aansluiten bij een gemeenschappelijke regeling betekent feitelijk het verlenen van het mandaat aan de GR om 

uitvoering te geven aan wat de gemeente heeft vastgesteld in haar belastingbeleid en haar 

belastingverordeningen. De uitvoeringsorganisatie Cocensus heeft haar werkzaamheden zodanig ingericht, dat 

de burger nauwelijks merkt of hinder heeft van het feit dat namens de gemeente Den Helder uitvoering wordt 

gegeven aan de belastingwerkzaamheden. De GR zal ook altijd opereren uit naam van en onder het logo van 

de gemeente Den Helder. Dat betekent ook dat de kwaliteitskenmerken en de (digitale) dienstverlening aan de 

inwoners van de gemeente Den Helder minimaal op het huidige niveau gehandhaafd blijft en waar mogelijk in 

samenspraak met de gemeente verbeterd wordt. 

 

 

Kader 

Wet op Gemeenschappelijke Regelingen (art. 1  m.b.t. de toetreding), Gemeentewet (art. 232 lid 4 sub a t/m d 

m.b.t. de aanwijzing van de ontvanger), de Archiefwet (art 7,8 en 40) en het Archiefbesluit 1995 (art. 6). 

 

 

Argumenten 
In de organisatievisie 2012 – 2015 van de gemeente Den Helder is het concept regiegemeente in de gemeente 
geïntroduceerd. Hierin past dat de gemeente al enige jaren onderzoekt of samenwerking op het gebied van 
gemeentelijke belastingen een reële mogelijkheid is. Op grond hiervan is al enige jaren sprake van 
terughoudendheid bij het vervullen van vacatures bij de afdeling Pbz/belastingen en wordt een deel van de 
werkzaamheden uitbesteed aan externe partijen. De gemeente staat daarom voor de afweging om of zelf weer 
een volwaardige afdeling belasting op te tuigen of om de werkzaamheden onder te brengen in een vorm van 
samenwerking. Dit laatste heeft de voorkeur omdat het zelfstandig blijven uitvoeren van de gemeentelijke 
belastingen geen reële optie is om de navolgende redenen: 
  de kwetsbaarheid binnen de organisatie is groot als gevolg van de terughoudendheid in het investeren 

in formatie en ICT-architectuur, waardoor de werkdruk, de continuïteit en de kwaliteit van de producten 
onder hoge druk staat. Knelpunten worden tijdelijk opgevangen door het inhuren van personeel en 
taken, w.o. de controle op de objecten worden niet optimaal gecontroleerd. Met ingang van 2014 heeft 
de Waarderingskamer de gemeente verplicht om minimaal 25% van het objectenbestand te controleren 
en te optimaliseren. Hiervoor is onder de huidige omstandigheden onvoldoende capaciteit beschikbaar. 
Dit geldt eveneens voor het applicatiebeheer en de beleidsfunctie. Indien de huidige situatie wordt 
voortgezet zullen aanzienlijke investeringen in personeel en automatisering noodzakelijk zijn;  het automatiseringspakket wordt tot 1 januari 2017 door de leverancier ondersteund. Bij zelfstandig 
blijven zal vanaf deze datum geïnvesteerd moeten worden in een nieuw belastingpakket. De kosten 
hiervan zijn nog onbekend. 

 
De samenwerking met Cocensus vermindert de kwetsbaarheid, borgt de continuïteit en leidt ook tot een 
structurele vermindering van de kosten. Cocensus is ISO 9001-gecertificeerd en hecht veel belang aan de 
interne controle (IC) van processen.  
 
 
Dat Cocensus de verantwoording (IC) goed heeft geregeld blijkt o.a. uit het normenkader (IC) van de gemeente 
dat deel uitmaakt van de accountantscontrole van Cocensus, de maandelijks verstrekte rapportages over de 
opgelegde aanslagen en opbrengstenrealisaties en de drie jaarlijks, naast de begroting en jaarrekening, 
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aangeboden managementrapportages aan de gemeente. Voor de gemeente is het van belang de aangeboden 
informatie op de juiste wijze te interpreteren en te verwerken in de P&C cyclus.  Cocensus voert de 
werkzaamheden uit tegen de huidige, op grond van het vorenstaande relatief beperkte, in de 
gemeentebegroting opgenomen kosten. Indien de gemeente in staat is om de achterblijvende overheadkosten 
af te bouwen ontstaat structureel voordeel in de begroting (zie hiervoor de financiële paragraaf).  

 

Het onderbrengen van de werkzaamheden in een gemeenschappelijke regeling houdt in dat de gemeente via 

de GR zeggenschap houdt over de organisatie. Via een separate dienstverleningsovereenkomst en via 

managementrapportages houdt de gemeente ook grip op de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden. 

Een bijzondere rol is weggelegd voor de ambtelijke opdrachtgever, die toetst of de 

dienstverleningsovereenkomst wordt uitgevoerd en toetst en rapporteert over de realisatie van de geraamde 

belastingopbrengsten. Omdat de GR zich puur richt op de uitvoering van een relatief beperkte set aan 

werkzaamheden is het risico beperkt, dat de gemeente in enig jaar plotseling wordt geconfronteerd met 

onverwachte substantiële kosten. Cocensus heeft vanaf het moment van oprichting tot op heden alle 

efficiencytaakstellingen gerealiseerd en is er geen sprake geweest van een beroep op de deelnemers om extra 

bij te dragen uit hoofde van tekorten in de jaarrekening. 

 

Aansluiting bij een bestaande GR heeft als voordeel, dat de overgang binnen een relatief korte periode kan 

worden gerealiseerd. Na definitieve bestuurlijke instemming zijn er een drietal zaken, die zorgvuldig opgepakt 

moeten worden:  

 

1. Ten eerste is dat de uitwerking van een Sociaal Plan en de plaatsing van de huidige medewerkers. In 

totaal betreft het ca. 5,5 fte van het team Pbz/belastingen en 2,5 fte van het team Administratiekantoor. 

De afspraak is dat iedereen die in een vast dienstverband werkzaam is in het huidige belastingproces 

van de gemeente Den Helder (met uitzondering van het management) met behoud van het huidige 

salaris wordt geplaatst bij Cocensus. De arbeidsvoorwaarden van de GR Cocensus zijn gebaseerd op 

de CAR UWO en wijken mogelijk alleen af op de lokale regelingen van de gemeente Den Helder. 

Uiteraard vindt er in de eventuele uitwerking van de aansluiting een volledige rechtspositievergelijking 

plaats teneinde eventuele verschillen te inventariseren. Een van de voordelen van het werken bij een 

grotere organisatie als Cocensus is dat medewerkers meer opleidings- en doorgroeimogelijkheden 

hebben binnen het vakgebied. Ook biedt Cocensus haar medewerkers door het  invoeren van het 

Nieuwe Werken de mogelijkheid om structureel een aantal dagen per week thuis te werken. De vacante 

managementfunctie bij het team Pbz/belastingen wordt momenteel door een andere teamleider naast 

de reguliere taken vervuld en blijft dus niet achter in de gemeentelijke organisatie;  

2. Ten tweede is er de zorg voor een volledige en betrouwbare conversie van de huidige 

belastinggegevens naar de nieuwe organisatie. Afspraak is dat de gemeente de belastinggegevens 

“schoon” oplevert en dat eventuele kosten om dit mogelijk te maken voor rekening van de gemeente 
komen. Inmiddels heeft de waarderingskamer Den Helder groen licht gegeven om in 2014 de 

belastingaanslagen op te leggen, wat een randvoorwaarde voor toetreding is; 

3. Naast de Interne Controle (IC) bij Cocensus zal ook de verantwoording binnen Den Helder goed 

moeten worden geregeld. Vooraf zullen met Cocensus afspraken worden gemaakt over de wijze 

waarop Cocensus en de gemeente de interne controle uitoefenen, afstemmen en borgen. 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 

Voor de burgers van Den Helder verandert er niet zo veel. De uitvoeringsorganisatie Cocensus heeft haar 

werkzaamheden zodanig ingericht, dat de burger nauwelijks merkt of hinder heeft van het feit dat een externe 

organisatie namens de gemeente Den Helder uitvoering geeft aan de belastingwerkzaamheden. De GR zal ook 

altijd opereren uit naam van en onder het logo van de gemeente Den Helder. Dat betekent ook dat de 

kwaliteitskenmerken en de (digitale) dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Den Helder minimaal op 

het huidige niveau gehandhaafd blijft en waar mogelijk in samenspraak met de gemeente verbeterd wordt. 

Het besluit is op grond van art 160 lid 1 GW sub c, waarbij het college bevoegd is om (uitvoerings) regels te 

stellen aan de ambtelijke organisatie, en in samenhang met art. 2 sub van de referendumverordening, niet 

referendabel. 

 

 

Financiële consequenties 
Cocensus biedt aan om de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de belastingen voor ons te 
verrichten voor een jaarlijks bedrag van € 862.000. Overigens wijkt de bijdrage van Den Helder aan Cocensus 
in 2015, rekening houdend met het wegvallen van de hondenbelasting in 2014, niet wezenlijk af van de bijdrage 
ad € 893.000 die in 2011 conform het onderzoeksrapport “samenwerking belastingen”, met o.a. het 
Hoogheemraadschap, verschuldigd was. 
 
Het in eigen beheer blijven uitvoeren van de werkzaamheden kost ons op basis van de begroting 2013  
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€ 864.000 plus de kosten van overhead ad € 320.000, in totaal dus € 1.184.000 . Dit nog los van de 
noodzakelijke uitbreiding van personeel ad. tegen € 200.000,- (inschatting) en de vanaf 2017 noodzakelijke 

investering in ICT bij continuering in eigen beheer. Zie hiervoor onderstaand overzicht: 
 

Belastingen in Eigen beheer. 

 

Huidige (begrote) kosten  € 1.184.000 

Extra kosten personeel €    200.000 

Extra kosten automatisering m.i.v. 2017 *) €           pm 

 

Totaal indien uitvoering in eigen beheer  € 1.384.000 

 

Uitbesteding aan Cocensus. 

 

Kosten Cocensus €   862.000 

Achterblijvende overheadkosten **) €   320.000 

 

Totaal kosten uitbesteding € 1.182.000 

 

Verschil €    200.000 

 
*) het bestaande automatiseringspakket wordt tot 1 januari 2017 door de leverancier ondersteund. Bij zelfstandig blijven zal vanaf deze 
datum geïnvesteerd   
   moeten  worden in een nieuw belastingpakket. De kosten hiervan zijn nog onbekend. 
**) betreft de in de organisatie achterblijvende kosten van  huisvesting, automatisering, facilitaire dienstverlening e.d. 
  

Rekening houdend met de benodigde investeringen in personeel en automatisering bedraagt het voordeel bij 
uitbesteding minimaal € 200.000 per jaar. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat eventuele in de organisatie 
achterblijvende taken, zoals het maken van belastingverordeningen e.d., binnen de afdeling PBZ kunnen 
worden opgevangen. Wanneer de gemeente er in slaagt om de  achterblijvende kosten van overhead ad  
€ 320.000 af te bouwen kan het structurele voordeel oplopen tot ca. € 500.000.  
 
Nb: Indien wordt uitgegaan van de bestaande situatie en geen rekening wordt gehouden met extra kosten 
verloopt de operatie binnen de begroting van de gemeente budgettair neutraal. Wel ontstaat voordeel uit de 
door Cocensus geoffreerde efficiency korting waarbij de gemeentelijke bijdrage tot en met 2018 met 2% per jaar 
daalt. 

 

Communicatie 

Het besluit met de voorgenomen toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus wordt gepubliceerd 

in de (lokale) media. 

 

Realisatie 

De projectmatige uitwerking van de toetreding van de gemeente Den Helder tot de GR Cocensus vraagt een 

doorlooptijd van ongeveer een half jaar. Vooral het opstellen van een sociaal plan en het afsluiten van een 

sociaal akkoord ligt daarbij op het kritieke pad. Indien de bestuurlijke besluitvorming door de gemeenteraad 

plaatsvindt in mei 2014 kan zonder enig risico de aansluiting van de gemeente Den Helder per 1 januari 2015 

gerealiseerd worden. 

 

 

Den Helder, 25 februari 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


