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 ontlerwerp te wijziging van de GR Cocensus 2012
 26 a pri I 2012
 Geacht college,
 In 2011 is door het bestuur van Cocensus besloten tot aanschaf van een document management
 systeem (DMS). Doelstelling van aanschaf is het mogelijk maken van digitale poststromen vanuit de
 primaire processen en de bedrijfsvoering. Het digitaliseren is enerzijds van belang om het mogelijk
 te maken om via het DMS informatie te gaan delen rnet het gemeentelijke Klanten Contact
 Centrum en anderzijds om tot digitale archivering over te kunnen gaan. Voor het digitaal mogen
 archiveren en daarmee de papierstromen te vernietigen (vervanging of substitutîe) is toestemming
 van de archivaris noodzakelijk. Als archivaris is de directeur van het Noord-Hollands Archîef (NHA)
 benoemd. Met het NHA is overleg over te de volgen procedure.
 Uit dit overleg met het NHA is naar voren gekomen dat binnen de huidige gemeenschappelijke
 regeling een extra hoofdstuk opgenomen moet worden gericht op het onderwerp 'archivering'. In
 dit hoofdstuk moeten bepalingen opgenomen zijn ter beantwoording van de volgende
 vraagpunten:
 wie is verantwoordelijk voor de zorg van de archieven;
 wie is verantwoordelijk voor het beheer van deze archieven;
 c. wie wordt aangewezen als de archivaris,'
 welke voorschriften zijn bij de archivering van toepassingz'
 hoe verloopt de overdracht van archiefstukken ingeval van beëindiging van de GR
 Cocensus.
 '')!y Co ce n su s is ee n ge m e e n sc h a p pe lij ke rege I i n g (G R) va n de gem e e n te n 81 a a rle m, H a a r le m m e rme e r H i l Iego m, Beverw ijk,
 . j ,
 .4./ Oostzaan en Wormerland. In deze GR zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering on roerende
 ) ' ,1,$
 4. zaken (Wet WOZ) en de hefïing en invordering van dlverse gemeentelijke belastingen ondergebracht,
 DIKRJ
 cocenstls Cocensus is lso-gecelificeerd (9001:2008). ',,..

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Z-12-11553   1.1. Post In - 24281



B|adzijde 2 va n 2
 le wijziging van de (5 R Cocensus 2012
 Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk om de GR Cocensus 2012 op dit onderdeel uit te gaan
 bereiden. Om deze reden is hoofdstuk X, artikel 20A, toegevoegd en verwerkt in de lf wijziging van
 de GR Cocensus 2012. Aan dit wijzigingsvoorstel wordt terugwerkende kracht gegeven, zodat de
 digitale archivering kan aansluiten bij de start van de poststromen vanuit de aanslagoplegging eind
 februari 2012,
 Uw college wordt, dit met toepassing van de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke
 regelingen, verzocht om met de le wijziging van de GR Cocensus 2012 in te stemmen.
 Hoogachtend,
 G.G.J. Schipper
 directeur GR Cocensus
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Gemeenschappeliike Re|eling Cocensus
 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer,
 Hillegom, Beverwijk, Oostzaan en Wormerland, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;
 overwegende:
 een regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (5't:. 1989, 571) tevens een
 voorziening inhoudt omtrent de zorg voor de archiefbescheiden van bij die regeling ingestelde
 openbare lichamen of gemeenschappelijke organen;
 gelet op artikel 40 van de Archiefwet;
 besluiten:
 vast te stellen de:
 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012:
 ARTIKEL l
 Hoofdstuk X z artikel 20A wordt toegevoegd en wordt als volgt gelezen:
 HOOFDSTUK X Archivering
 Artikel 2OA Het archief
 1 Het dagelijks bestuur is belast met de zorg van de archieven aangaande de bedrijfsvoering van
 cocensus.
 De adjunct directeur is verantwoordelijk voor het beheer van het bedrijfsvoeringsarchief van
 cocensus alsmede voor de archieven die ontstaan vanuit de primaire taken van Cocensus.
 Als archivaris wordt door het dagelïjks bestuur van Cocensus aangewezen: de directeur van het
 Noord-Hollands Archief. De archivaris is belast met het toezicht op de archieven die in beheer
 zijn bij Cocensus.
 Als de archiefbewaarplaats wordt door het dagelijks bestuur aangewezen: de (e-ldepots van het
 Noord-Hollands Archief.
 De archiefregelîng is verder uitgewerkt in een Archie/erordening en in een Besluit
 informatiebeheer.
 Bij de opheffing van Cocensus zal onder verantwoordelîjkheid van het algemeen bestuur, het
 dagelijks bestuur en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders van de aan de GR
 cocensus deelnemende gemeenten, een projectorganisatie ingesteld worden die de verdeling
 en de overdracht van de belastingarchieven naar de verschillende gemeenten verzorgt.
 Bij de ophefïing van Cocensus wordt het archief gerîcht op de bedrijfsvoering van Cocensus
 overgedragen naar de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer voert
 daarmee het semistatisch beheer uit en zorgt op termijn voor overbrenging naar het Historisch
 Archief.
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2012 Pa|inël 1 Varl 3
 13 april 2012
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ARTIKEL 11
 Dit besluit treedt in werkîng met ingang van <datum> met dien verstande dat Artikel I in werking
 treedt met ingang van 25 februari 2012.
 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem
 op <datum> 2012,
 De secretaris,
 De voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 S.M.M Borgers
 P.J. Heiliegers
 Aidus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
 H a a rle m m e rm ee r op 'cdatu rrl > 2012
 De secretaris, De voorzitter?
 namens deze, de wethouder
 mr, A.L. van Kempen, wnd
 J.J. Nobel
 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom op
 <datuml 2012,
 De secretaris,
 De voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 ing. G.P. van Lierop
 A.Th. van Rijnberk
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2012 pagina 2 van 3
 13 april 2012
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Aldtls vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk op
 <datum> 2012,
 De secretaris,
 De voorzîtter,
 namens deze, de wethouder
 mr. A.L. Schölvinck
 J.W.J. Dorenbos
 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gerneente Oostzaan op
 <rdatunl;> 2012,
 De secretaris,
 De voorzitter,
 namens dezez de wethouder
 R. Schaatsbergen
 A. B us ke n s
 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland
 op 'cdatum> 2012,
 De secretarisz
 De voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 M. van den Hende
 R.P. Hendriks
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