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2. Begroting 2012
 LASTEN
 Nr Omschrijving 2011 2012
 1 Personeel
 1.1 Salarissen en sociale Iasten 4.464.900 4.390.000
 1.2 Woon- / werkverkeer 51.000 50.000
 1.3 Opleidingsplan 90.000 88.000
 1.4 Inhuur/flexibele formatie 60.500 50.000
 1.5 Overig 33.500 33.500
 Totaal Personeel 4.699.900 4.611.500
 2 Huisvesting
 2.1 Kantoor 374.000 375.000
 2.2 Energie en water 77.500 78.000
 2.3 Kapitaallasten 110.000 105.900
 2.4 Diensten 86.800 87.000
 Totaal Huisvesting 648.300 645.900
 3 Automatisering
 3.1 Servers 170.250 148.600
 3.2 Netwerk/infrastructuur 48.400 46.000
 3.3 Pc's en randapparatuur 60.000 51.600
 3.4 Belastingapplicaties 845.100 833.800
 3.5 Kantoorapplicaties 79.950 48.800
 3.6 Telefonie 96.800 93.800
 3.7 Aandeel WOZ (zie 5.2) -/-314.000 -/-314.000
 3.8 Dienstverlening I.C.T. 301.500 340.000
 Totaal Automatisering 1.288.000 1.248.600
 4 Overige uitgaven
 4.1 Diverse posten 490.000 530.000
 4.2 Kapitaallasten auto's 2.800 1.200
 4,3 Rente langlopende Iening 107.200 68.200
 4.4 Gecalculeerde rente -188.000 -153.500
 Totaal Overige uitgaven 412.000 445.900
 5 Uitvoering Wet Woz
 5.1 Budget inhuurcapaciteit 160.000 140.000
 5.2 Aandeel automatisering (zie 3.7) 314.000 314.000
 5.3 Overige uitgaven 5.000 5.000
 Totaal uitvoering Wet Woz 479.000 459.000
 Totaal lasten 7.527.200 7.410.900
 4
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Begroting 2012
 Nr Omschrijving 2011 2012
 6 Bijdragen deelnemers GR
 6.1 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer 3.528.900 3.497.200
 6.2 Bijdrage gemeente Haarlem 2.382.700 2.361.300
 6.3 Bijdrage gemeente Beverwijk 792.800 747.700
 6.4 Bijdrage gemeente Hillegom 362.700 344.500
 Totaal bijdragen deelnemers GR 7.067.100 6.950.700
 7 Overige baten
 7.1 Dienstverlening opdrachtgevers 210.100 210.200
 7.2 Meeropbrengsten dwanginvordering 150.000 150.000
 7.3 Opdrachten 100.000 100.000
 Totaal overige baten 460.100 460.200
 Totaal baten 7.527.200 7.410.900
 5
 BATEN
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3. Toelichting begroting 2012
 1. Personeel
 .1..1 Salarissen en sociule Iusten (î 4.390.000)
 De salarisadministratie van Cocensus wordt verzorgd door ADP. De raming van de
 salarislasten 2012 is gebaseerd op de formatie van 2011 minus één formatieplaats
 taxatiecapaciteit. Deze vermîndering van formatie is gerealiseerd via natuurlijk verloop en is
 het effect van het doelmatiger werken in het kader van het modelmatig waarderen van
 woningen. Daarnaast is de begroting aangepast voor alle restformaties (bijvoorbeeld
 voortvloeiend uit een S|z-urig werkverband etc.). In hoofdstuk 8 wordt de staat van
 salarissen en sociale lasten voor 2012 nader gespecificeerd.
 1.2 Woon- / werkverkeer of 50.000)
 De raming van het woon-werkverkeer vloeit voort uit de vewoersregeling die in november
 2009 is vastgesteld door het Georganiseerd Overleg. De bij 1.1. genoemde reductie van de
 formatie leidt tot een raming voor 2012 dîe 1.000 euro Iager uitvalt dan in 2011.
 1.3 Opleidingsplun /f' 88.000)
 Het budget voor opleidingen is vastgesteld op 2% van de Ioonsom.
 1.4 lnhuur/llexibele formatie ( f' 50.000)
 Het budget voor inhuur/flexibele formatie is met name bestemd voor uitbesteding van
 werkzaamheden buiten de WOZ, waarvoor een afzonderlijk budget is geraamd (zie 5.1.). Het
 gaat daarbij bijvoorbeeld om de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, specifiek
 applicatiebeheer, mutatiecapaciteit e.d. Ten opzichte van 2011 wordt het budget met 11.000
 euro verlaagd, omdat steeds meer de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken in eigen
 beheer worden gedaan. Een deel uitbesteding is nog wel noodzakelijk teneinde de piek zo
 snel mogelijk weg te werken.
 2.5 Overige kosten 4é- 33.500)
 Het budget voor overige kosten betreft uitgaven voor kerstpakketten, gedifferentieerd
 belonen , ambtsjubilea, personeelsfeest e.d.
 Huisvesting
 2.1 Kuntoor ff 375.000)
 De kosten van huren van de huisvesting van Cocensus is gebaseerd op 2.400 m2 en 60
 parkeerplaatsen (inclusief servicekosten). Het hebben van parkeerplaatsen vloeit voort uit
 het Sociaal Akkoord dat is gesloten bij de oprichting van Cocensus en was destîjds één van de
 voorwaarden, die is gesteld ter compensatie van het verhuizen van medewerkers van de
 gemeente Haarlem naar de vestiging van Cocensus in Hoofddorp alwaar men genoodzaakt is
 om gebruîk te maken van de parkeergarage. In het bestuur van Cocensus is afgesproken om
 maatregelen te ontwikkelen om de kosten van parkeren terug te dringen.
 6
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2.2 Energie en wuter ff 78.000)
 Het budget voor 2012 is gelijk aan het budget van 2011 verhoogd met een prijscompensatie
 van 0,5%. De ontwikkeling van de energieprijzen is hierbij wel een risico.
 2.3 Kupituullusten ff 105.900)
 De kapitaallasten betreffen de Iasten van rente en afschrijving met betrekking tot de
 investeringen in de huisvesting van Cocensus. Het gaat hier met name om de investeringen in
 de kantoorruimten (binnenwanden, kantine, sewerruimte, rookruimte). Een specificatie van
 de kapitaallasten is opgenomen in de staat van Activa.
 2.4 Diensten fè 87.000)
 De raming voor diensten betreffen serviceverlening, schoonmaak, kofievoorziening, kunst,
 planten e.d. (#2 67.000) en de aanschaf van klein meubîlair (f 20.000).
 3. Automatisering
 De diverse componenten onder automatisering zijn uitgesplitst naar kapîtaallasten (rente en
 afschrijving) en overîge kosten.
 Nr Omschrijving Kapitaallasten Overig Totaal
 3,1 Servers 138.900 9.700 148.600
 3.2 Netwerk/infrastructuur 28.600 17.400 46.000
 3.3 Pc's en randapparatuur 51.600 - 51.600
 3.4 Belastingapplicaties 405.600 428.200 833.800
 3.5 Kantoorapplicaties 48.800 - 48.800
 3.6 Telefonie 57.600 36.200 93.800
 Bij de diverse componenten is rekening gehouden met de vrijvallende kapitaallasten. Bij de pc's en
 de kantoorapplicaties is rekening gehouden met een stabiele situatie, waarbij de Iicentîekosten voor
 meerdere jaren zijn afgesloten en in 2012 niet tot extra uitgaven leîden. Eventuele uitbreiding van de
 gemeenschappelijke regeling zou wel kunnen leiden tot een verhoging van de overige uitgaven bij
 deze twee posten. Wat betreft de belastingapplicaties, waarvan de overige kosten bestaan uit
 Iicentiekosten en onderhoud is een onderhandelingstraject met beide Ieveranciers gaande teneînde
 deze kosten te beperken.
 3.8 Aundeel WOZ (E + 314.000)
 Het doorbelasten van een deel van de automatiseringskosten aan de uitvoering van de wet WOZ is
 gedaan teneinde de kosten voor de uitvoering van de wet WOZ zo zuiver mogelijk te benaderen.
 Het aandeel WOZ is in 2012 gelijkgesteld aan de begroting 2011.
 3.9 Overeenkomst 1CI- dienstverlener (E 340.000)
 Een deel van de onderhoud en beheerscontracten, met name op het gebied van netwerken, infra-
 structuur en kantoorautomatisering, is door Cocensus in de vorm van SLA-overeenkomsten (Sen/ice
 Level Agreements) uitbesteed. Voor 2012 is hier het gehele technische beheer in betrokken, hetgeen
 heeft geleid tot een uitbreiding van de sewice-overeenkomst. Het technische beheer heeft met
 name betrekking op de inrichting, structuur en programmering van alle verschillende databases die
 worden beheerd. In tegenstelling tot wat wij oorspronkelijk dachten, is het niet mogelijk om deze
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5. Uitvoering wet WOZ
 .%1 Budget inhuurcapacîteit (E 140.000)
 Het inhuurbudget is op basis van de werkelijke cijfers 2011 teruggebracht naar f 140.000,- en is
 bestemd om taxatiewerkzaamheden en werkzaamheden bij de afdeling Bezwaar en Beroep in de
 piekperiode op te vangen, met name om de Woz-bezwaren tijdig af te kunnen doen.
 5-2 Aandeel uutomutisering (E 314.000)
 Zie toelichting bij 3.7
 .%3 Overige uitguven éf 5.000)
 Hieronder worden verantwoord de specifieke kosten van maatwerk (bijvoorbeeld inrichting van
 bestanden ten behoeve van het modelmatig waarderen) in het kader van de uitvoering van de Wet
 WOZ.
 6.
 6.2 tm 6.4 Bijdrugen deelnemende gemeenten.
 De bijdragen van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling zijn vastgesteld
 op basis van de volgende vier uitgangspunten:
 - individuele afspraken met gemeenten in het kader van het meerjarenperspectief;
 een compensatie voor loonkostenstijgingen en materiële lastenstijgîngen. Hiervoor wordt het
 percentage gehanteerd, dat de gemeente Haarlem in haar richtlijnenbrief begroting 2012-
 2015 hanteert voor gemeenschappelijke regelingen. Daartoe is, gebaseerd op het in maart
 2010 door het CPB uitgebracht Centraal Economisch Plan, een gewogen percentage van 0,6%
 vastgesteld;
 een geraamd percentage aan accres van 0,5%. Dit betreft een stijging van het aantal objecten
 uit hoofde van nieuwbouw. Deze geringe hogere bijdrage wordt bij de betrefende
 gemeenten ruimschoots gecompenseerd door meeropbrengsten aan gemeentelijke
 heffingen.
 een extra besparing op de gemeentelijke bijdragen van 2%.
 Bijdragen deelnemers GR
 Huarlem:
 De bijdrage 2012 is gelijk aan de bijdrage 2011 + 0,6% gewogen lastenstijging + 0,5% accres -1- 2%
 extra besparing:
 f: 2.382.700 x 1,006 x 1,005 -2% (47.700) = f 2.361.300
 Huurlemmermeer:
 De bijdrage 2012 is gelijk aan de bijdrage 2011 + 0,6% gewogen lastenstijging + 0,5% accres -/- 2%
 extra besparing:
 '() 3.528.900 x 1,006 x 1,005 -2% (70.600) = f' 3.497.200
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Hillegom:
 In de door de gemeenteraad van Hillegom vastgestelde financiële paragraaf bij het
 toetredingsvoorstel aan de GR is de bijdrage, afgezien van loon- en prijscompensatie en afgezien van
 accres, voor 2012 een taakstellîng van 15.000 euro vastgesteld.. Daarmee is op de uitvoeringskosten
 een egiciencykortîng gerealiseerd van 22% (f 95.000)
 De bijdrage 2012 is gelijk aan de bijdrage 2011 + 0,6% gewogen Iastenstîjging + 0,5% accres -/-
 f 15.000 -/- 2% extra besparing:
 (2 362.700 x 1,006 x 1,005 -15.000 - 2% (7.200) = f' 344.500
 Beverwbk:
 In de door de gemeenteraad van Beverwijk vastgestelde financiële paragraaf bij het
 toetredingsvoorstel aan de GR îs de bijdrage, afgezien van Ioon- en prijscompensatie en afgezien van
 accres voor 2012 een taakstelling van 38.000 euro vastgesteld. Daarmee is op de uitvoeringskosten
 een efficiencykorting gerealiseerd van 22% (f 208.400):
 De bijdrage 2012 is gelijk aan de bijdrage 2011 + 0,6% gewogen lastenstijging + 0,5% accres -/-
 fz 38.000 -/- 2% extra besparing:
 f 792.800 x 1,006 x 1,005 - 38.000 - 2% (15.800) = f' 747.700
 7
 7.1 Uitbreiding dienstverlening opdruchtgevers ff 210.200)
 Met de opdrachtgevende gemeenten wordt gesproken over de mogelijke overheveling van
 achtergebleven taken op het gebied van gemeentelijke belastingen of aanverwante activiteiten en
 over de uitbesteding van mogelijke nieuwe heffingen aan Cocensus. Voor 2012 verachten wij
 uitbreidingen op het gebied van toerîstenbelasting en Ieges (Haarlem), Hondenbelasting
 (Haarlemmermeer) en voor alle gemeenten de regie over controle hondenbelasting en precario.
 Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van de Blz-heffing voor zowel Haarlem als
 Haarlemmermeer in een vergevorderd stadium.
 Overige baten
 7.2 Meeropbrengsten dwanqînvordering ff 150.000)
 In het kader van het vaststellen van de jaarrekening 2008 is afgesproken dat Cocensus de
 meeropbrengsten dwanginvordering van de opdrachtgevers ontvangt ter compensatie van de extra
 werkzaamheden en extra kosten. Deze extra kosten betreffen met name de niet geraamde kosten
 van inhuur van externe deurwaarders, die worden ingeschakeld voor vorderingen in het zgn
 buitengebied. Het betreft hier met name vorderingen op personen of bedrijven die verhuisd zijn of
 die geen înwoner zijn in de deelnemende gemeenten (denk aan parkeerovertredingen).
 7.3 Opdrachten éé- 100.000)
 In de begroting is rekening gehouden met opdrachten van gemeenten, die niet direct met het primair
 proces van Cocensus te maken hebben of met onderwerpen, die niet in de
 dienstverleningsovereenkomst zijn opgenomen. In hoofdzaak betreft het uitzoekwerkzaamheden in
 het kader van de BAG en de (digitale) archivering van gemeentelijke bestanden.
 10
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Vooralsnog is voor archivering en de verplichte investering in de koppelvlakken voor de BAG-WOZ
 zowel aan de baten als aan de lastenkant een bedrag opgenomen van 100.000 euro.
 Tot slot is bij een aantal budgetten rekening gehouden met de structurele componenten van de
 jaarrekening 2010 van de gemeenschappelijke regeling.
 Toelichting in hoofdlijnen
 Béidrugen deelnemers GR
 Voor de jongste deelnemers aan de GR, te weten Hillegom en Beverwijk, zijn de besparingen
 conform de toetredingsvoorstellen ingerekend tot en met 2013.
 Voorts is voor alle gemeenten rekening gehouden met een gewogen prijs- en Ioonstijging van 0,6%
 en een accres van 0,5%.
 Daarnaast is voor alle deelnemende gemeenten voor de periode 2012-2015 jaarlijks een extra
 besparing van 2% op de bijdragen ingerekend. In 2012 is deze besparing gerealiseerd op de
 bedrijfsvoering en zoals in de inleiding vermeld voor de volgende jaren vooralsnog ook voor een deel
 gekoppeld aan de groei van de GR.
 De extra jaarlijkse besparingen van 2% Iuiden per gemeente als volgt:
 Haarlemmermeer
 Haarlem
 Beverwijk
 Hillegom
 Totaal
 70.600
 47.700
 15.800
 7.200
 141.300
 euro
 eu ZO
 euro
 euro
 De dekking in de bedrijfsvoering voor deze besparing in 2012 kan per saldo gevonden worden in de
 volgende posten:
 reductie formatie 75.000 euro
 2. reductie inhuurbudgetten 30.000 euro
 3. vrijval kapitaallasten 50.000 euro
 4. beperking diverse budgetten 26.000 euro
 Totaal 181.000
 Hiertegenover staat een posten waarvan het budget is verruimd op basis van de ontwikkelingen
 binnen de bedrijfsvoering
 dienstverlening ICT
 39.000
 eu ZO
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Toelkhting
 1. Reductie formatie
 De reductie formatie wordt gerealiseerd via natuurlijk verloop. Het betreft een afname van de
 taxatiecapaciteit als effect van het modelmatig waarderen en een besparing van 0,5 fte op het
 bedrijfsbureau via een herschikking van taken.
 2. Reductie inhuur
 In de praktijk blijkt de organisatie zeer goed in staat om de werkzaamheden tijdens piekperîoden
 voor een steeds groter deel zelfstandig op te vangen. In 2010 werd nog een bovenmatig beroep op
 inhuur gedaan veroorzaakt door ziekteverzuim. De praktijk van 2011 is dat met uitzondering van
 onvoorziene omstandigheden aanmerkelijk minder beroep zal worden gedaan op externe inhuur.
 Wij verwachten conform het beeld van 2011 een besparing op uitbesteding van werkzaamheden op
 het gebied van kwijtschelding van 10.000 euro en op de uitvoering van de wet WOZ (afhandeling
 bezwaarschriften) van 20.000 euro,
 3. Vrijval kapitaallasten
 In de kapitaalgoederen is sprake van vrijval van kapitaallasten. Normaliter staan tegenover vrijval
 vewangingsinvesteringen, Met name op het gebied van pc's is een concept ontwikkeld om met
 goedkopere oplossingen te werken. In plaats van pc's wordt bij ouderdom overgestapt op een
 systeem, dat is te vergelijken met de mainframes van vroegere tijden. De term hîervoor luidt VM-
 ware. VM staat voor Virtual Machine.
 4. Beperking diverse budgetten
 Binnen de bedrijfsvoering is zoveel mogelijk gekeken om de gevolgen veroorzaakt door de groei van
 de werkzaamheden (het accres) op te vangen door efficiënter werken.
 Het budgetverruimend effect van de gewogen prijs- en Ioonstijging is vooralsnog gestationeerd op
 het budget diverse posten en nog niet toegerekend aan de uitvoeringsbudgetten. Uiteraard is dat
 bedrag niet ingerekend als besparing, maar wordt het feitelijk met de vinger aan de pols ingepast op
 moment dat we met prijsstijgingen worden geconfronteerd.
 5. dienstverlening ICT
 Zoals al gememoreerd in vorige begrotingen is de organisatie kwetsbaar op het gebied van het
 technische beheer van alle systemen en applicaties. Dat terwijl het aantal technische toepassingen
 toeneemt. Omdat het een bedrijfskritische activiteit betreft is dit onderdeel tot en met 2012 geborgd
 bij een externe dienstverlener.
 5
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Investeringsplan 2012 -2015
 Bedragen x t| 1.0009 interne rente 5%
 Investeringen Kapitaalasten
 N r Omsch rijvi ng Afschr. 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
 lct
 1 servers 5 40 40 10 20 19
 2 netwerkapparatuur 5 50 12 12
 3 pc's 4 120 40 36 46
 Applicaties
 4 nieuwe mod ules 5 10 10 10 10 5 9
 5 synchronisatie 5 50 12 11
 P m P rn P m P m om
 6 Meubiluir 10 2 2 2
 P m Pm Pfrl 17 m P m
 Totaal 60 50 220 50 16 29 88 99
 Toelichting:
 Het investeringsplan van de GR Cocensus is redelijk beperkt van omvang. De kapitaalgoederen
 betreffen ICT, meubilair en de belastingapplicaties. In beginsel is er alleen sprake van
 vewangingsinvesteringen ICT voor die zaken die bij de start van Cocensus zijn aangeschaR en zijn
 afgeschreven. Voor pc's wordt gekozen voor een nieuwe oplossing en derhalve zal in 2014 wel het
 nodige vervangen moeten worden aan kleinere units die worden aangesloten op centrale sen/ers en
 op de werkplek komen te staan in plaats van de huidige verwerkingsstations. Daarnaast zullen de
 beeldschermen moeten worden vervangen. Om over te gaan op de nieuwe werkwijze zal wel
 ge'l'nvesteerd moeten worden in se|er-capaciteit. In 2011 heeft daarin een investering
 plaatsgevonden. Voorts zijn bedragen opgenomen voor 2013 en 2014.
 Bij de applicaties is besloten om jaarlijkse een bedrag te ramen voor nieuwe modules, die worden
 aangeboden door leveranciers. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als elektronische facturering,
 (parkeerlvergunningen, digitale klantencontacten, koppelvlakken, aansluiting Iandelijke
 voorzieningen etc.
 Voor de synchronisatie van de belastingapplicaties en de aanschaf meubilair ad 5 en 6 zijn voor 2012
 posten opgenomen als gevolg van de voorgenomen uitbreîding van de gemeenschappelijke regeling .
 Voor de daaropvolgende jaren zijn pro memorie posten opgenomen. lnvesteringen in dit kader zullen
 alleen gepleegd worden indien er sprake is van uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling.
 Financiering van deze mogelijke Iasten vindt dan plaats binnen een nieuwe samengestelde
 begroting van de Gemeenschappelijke regeling in totaal.
 6
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