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Gevraagd besluit:
1. in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Cocensus 2015 aan te gaan;
2. toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
2015 aan te gaan.
Publiekssamenvatting
Aan raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college tot wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015. Hierbij wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het college
toestemming te verlenen voor het aan gaan en ondertekenen van een wijziging in de gemeenschappelijke
regeling per 1 januari 2016.
Door de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het noodzakelijk om de bestaande
gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus 2015 aan te passen.
Door de wijziging van de Wgr is een keuzesituatie ontstaan waarbij in de situatie van Cocensus kan worden
gekozen voor het aanpassen van de bestaande regeling in overeenstemming met de Wgr of het vormen van
een nieuwe samenwerkingsvorm in de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).
Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft de voorkeur uitgesproken om de bestaande regeling in
overeenstemming te brengen met de Wgr en het college heeft deze voorkeur onderschreven bij besluit van 14
juli 2015.
Op deze wijze wordt gevolg gegeven aan het besluit van het college van 14 juli 2015 waarin besloten is om de
voorkeur uit te spreken voor voortzetting van de huidige vorm en deze aan te passen aan de wijzigingen in de
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Inleiding
Op 1 januari 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wgr in werking getreden. Hierin is een aantal artikelen
opgenomen dat maakt dat de GR Cocensus dient te worden aangepast. Aanpassing van de regeling dient
binnen een jaar na inwerkingtreding van de gewijzigde Wgr te zijn gerealiseerd.
In de gewijzigde wet wordt ook de bedrijfsvoering organisatie ( BVO) geïntroduceerd.
Dit is een nieuwe samenwerkingsvorm die zich kenmerkt door een eenvoudige bestuurlijke structuur en het
hebben van rechtspersoonlijkheid. De BVO onderscheidt zich van het al bestaande openbaar lichaam
rechtspersoonlijkheid door het ontbreken van een geleed bestuur (AB-DB) en kan alleen worden ingesteld bij
een regeling waaraan uitsluitend colleges van burgemeester en wethouders deelnemen, zoals bij de GR
Cocensus het geval is. De BVO is specifiek bedoeld voor bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken, waarbij geen
beleidsmatige keuzes door de bedrijfsvoering organisatie gemaakt worden zoals de het opleggen van
belastingaanslagen, groenvoorziening en afvalinzameling. Punt van beoordeling is of de GR Cocensus zich
leent voor omvorming naar een BVO gelet op het doel van de regeling en de daarin verwoorde behartiging van
de belangen van de deelnemende gemeenten.
Voor Cocensus zijn deze twee alternatieven verder uitgewerkt door een projectgroep in een voorstel en in het
DB van Cocensus gebracht. Het DB van Cocensus heeft op 13 mei 2015 besloten door te gaan met voortzetting
van de huidige regeling en deze zo nodig aan te passen aan de Wgr en hierover een definitief voorstel aan de
colleges van deelnemende gemeenten uit te brengen.
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Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft de voorkeur uitgesproken om de bestaande regeling in
overeenstemming te brengen met de Wgr. Als college hebben wij deze voorkeur onderschreven en aan het
Algemeen Bestuur van Cocensus kenbaar gemaakt. Uit de ontvangen reacties van de overige deelnemende
gemeenten blijkt dat genoemde keuze unaniem wordt onderschreven.
Het Algemeen Bestuur van Cocensus heeft dan ook op 23 september 2015 overeenkomstig besloten om in te
stemmen met de wijziging. Aan ons college is verzocht positief te beslissen op de voorgestelde wijziging en uw
Raad te verzoeken ons toestemming te geven de regeling aan te passen.
Na instemming van uw raad en de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten wordt de
gewijzigde regeling ter ondertekening aan ons college aangeboden.
Beoogd maatschappelijk resultaat
De regeling van de GR Cocensus in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wgr.
Kader
Op grond van artikel 23, tweede lid van de regeling zijn zowel het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur als
elk der deelnemers bevoegd tot het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling.
Op grond van artikel 23, eerste lid, is voor een wijziging van de regeling de instemming van twee derde van de
deelnemers vereist. Dit geldt op grond van artikel 26 ook in geval van opheffing van de regel.
Op grond van artikel 12, eerste lid van de regeling is het dagelijks bestuur bevoegd tot het voorbereiden van
besluiten van het algemeen bestuur.
Argumenten
Voor het rechtsgeldig vaststellen van de wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 door het
college is toestemming van uw raad nodig.

Maatschappelijk draagvlak
Niet onderzocht. Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van artikel 2 lid c
(gemeentelijke procedures) van de Referendumverordening Den Helder 2012
Financiële consequenties
Geen
Communicatie
De besluiten worden gepubliceerd op de website en in het Stadsnieuws.
Realisatie
Nadat besluitvorming bij de deelnemers heeft plaatsgevonden, deze besluiten zijn gepubliceerd en
ingeschreven in de betreffende registers, en na instemming van uw raad en de overige deelnemende
gemeenten kan de gewijzigde regeling op 1 januari 2016 in werking treden.
De gewijzigde regeling zal ter ondertekening aan ons college worden aangeboden.

Den Helder, 24 november 2015.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
dr. Joost C.M. Cox
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