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Onderwerp:  

1e wijziging gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012 

 

 

Wij stellen voor:  

- het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de 1e wijziging 

van de Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

De Wet gemeenschappelijke regelingen 

De gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 

 

Inleiding: 

Cocensus is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, 

Beverwijk, Oostzaan, Wormerland en Hillegom en voert de taken uit op het gebied van de 

heffing en inning van de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ.  

Ter verbetering van de processtromen is door het bestuur van Cocensus besloten een 

document management systeem (DMS) aan te schaffen om zo de poststromen te 

digitaliseren en ter beschikking te stellen van de primaire processen en de bedrijfsvoering. 

Dit betekent dat voor het digitaal archiveren en het vernietigen van de papierstromen 

toestemming nodig is van de archivaris, maar dat ook de huidige Gemeenschappelijke 

regeling (GR) dient te worden aangepast. Deze aanpassing zal plaatsvinden in hoofdstuk X 

van de GR. 

 

Argumenten: 

1.1 Er is toestemming nodig van de gemeenteraad 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet Gr) geeft de bevoegdheid tot het 

toetreden, wijzigen en uittreden aan de colleges  van burgemeester en wethouders. 

De colleges kunnen een GR wijzigen na verkregen toestemming van de 

gemeenteraden (artikel 1 van de Wet Gr). 

De toestemming van de raad kan slechts worden onthouden wegens strijd met het 

recht of het algemeen belang, daar is in dit geval geen sprake van.  
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1.2 Er zijn geen overwegende bezwaren 

Tegen de wijziging van de GR bestaan geen overwegende bezwaren.  

 

Financiële dekking: 

In de begroting is al eerder voorzien in de lasten en bijdragen van de aangesloten 

gemeenten voor de aanschaf van dit systeem.  

 

Communicatie/Participatie: 

De wijziging van de GR moet worden gepubliceerd. 

 

Urgentie: 

Het besluit moet zo spoedig mogelijk worden genomen, de GR wordt met 

terugwerkende kracht gewijzigd om bij de start van de poststromen vanuit de 

aanslagoplegging te kunnen starten met de digitale verwerking. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief Cocensus dd 26-04-2012 iz 1e wijziging van de GR Cocensus 2012  

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

