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Onderwerp:  Zienswijze Kadernota 2020-2024 gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus 

 

Gevraagd besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de Kadernota 2020-2024 van de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus conform bijgevoegd ontwerpbesluit.  

2. Het college op te dragen deze zienswijze met betrekking tot de Kadernota 2020-2024 van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van Cocensus. 

 

Publiekssamenvatting 

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente Den Helder de uitvoering van de belastingtaken en een deel van de 

invorderingstaken ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus in Hoofddorp. 

De GR Cocensus is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten waaronder Den Helder die binnen een GR 

de uitvoering van de belastingtaken en een deel invorderingstaken voor die gemeenten uitvoert. 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat voor definitieve vaststelling van financiële 

beleidskaders van de GR de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hierover kenbaar 

mogen maken. 

Bij de definitieve vaststelling door het algemeen bestuur kan hier dan rekening mee gehouden worden. 

 

Inleiding 

Het dagelijks bestuur van de GR Cocensus heeft ons college verzocht de Kadernota 2020-2024 aan uw raad 

aan te bieden zodat u uw zienswijze hierover bij het algemeen bestuur kan indienen. Uw zienswijze wordt dan 

meegenomen bij de vaststelling van de Kadernota van de GR door het algemeen bestuur van Cocensus op 8 

maart 2019.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De mogelijkheid van invloed uitoefenen op de financiële en beleidsmatige kaders van de gemeenschappelijke 

regeling zoals die in de Kadernota 2020-2024 zijn benoemd.  

 

Kader 

Artikel 34 b Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) waarin het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke 

regeling de verplichting heeft de financiële kaders voor 15 april aan de gemeenteraden van de deelnemers aan 

te bieden.  

 

Argumenten 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten 

voldoen. Daarin is onder meer bepaald dat vaststellingen van begrotingen, wijzigingen van begrotingen boven 

een bepaald bedrag en het vaststellen van financiële beleidskaders aan de raad van de deelnemende 

gemeente moeten worden voorgelegd. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 

hierover kenbaar te maken. Er is geen alternatief.   

 

Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak 

De Kadernota van de GR Cocensus komt jaarlijks terug als vast onderdeel voor de besluitvorming in de 

planning en control cyclus van de gemeenschappelijke regeling en is nodig om de begroting van de 

gemeenschappelijke regeling op te kunnen stellen. Naar verwachting zal een (ruime) meerderheid van de 

deelnemende gemeenten een positieve zienswijze afgeven. 
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Duurzaamheid 

Het thema duurzaamheid is niet van toepassing op dit onderwerp. 

 

Financiële consequenties 

Er zijn beperkte financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.  

De door de GR Cocensus voorgestelde indexering (2,92%) ligt iets hoger (0,12%) dan de gemeenschappelijke 

regelingen van de Noord Holland Noord gemeenten. De oorzaak hiervan is dat er ook gemeenten in de GR 

Cocensus deelnemen die buiten de regio Noord Holland Noord vallen. De afwijking is minimaal en het juiste 

bedrag zal tijdens de behandeling van de Kadernota van Den Helder meegenomen worden. 

 

Communicatie 

De door uw raad vastgestelde zienswijze wordt aan de directie van Cocensus gezonden en zal meegenomen 

worden bij de definitieve vaststelling van de Kadernota door het algemeen bestuur. 

 

Realisatie 

Na het geven van de zienswijzen door de raden van de deelnemende gemeenten worden die betrokken bij de 

behandeling en definitieve vaststelling van de Kadernota 2020-2024 GR Cocensus. Besluitvorming over de 

Kadernota van vindt plaats in het algemeen bestuur van Cocensus op 8 maart 2019. 
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