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 onderwerp toetreding Oostzaan en Wormerland
 vefzenddatum 06 september 2011
 Geacht College,
 Hierbij bieden wij u de instemmingsbesluiten aan voor de deelname van de gemeente Oostzaan en
 Wormerland aan de gemeenschappelijke regeling Cocensus.
 Deze înstemmingsbesluiten zijn vastgesteld in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en
 Dagelijks Bestuur van Cocensus op 2 september 2011. Als gevolg van de toetreding van deze
 gemeenten zal een nieuwe gemeenschappelijke regeling Cocensus vastgesteld moeten gaan
 worden. U wordt daarom verzocht om met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 de benodigde procedures te gaan doorlopen, Dit betekent dat uw college eerst een voorgenomen
 besluit neemt over de toetreding van Oostzaan en Wormerland en daarmee de nieuw te treffen
 gemeenschappelijke regeling. Daarna verzoekt u de gemeenteraad uw college de benodigde
 toestemming te verlenen om de beoogde gemeentelijke regeling te gaan treffen. Nadat deze
 toestemming is verkregen kan uw college tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling
 besluiten. Dit collegebesluit is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste Iid, van de Algemene wet
 bestuursrecht en dient daarom door uw college bekend gemaakt te worden, dit inclusief de
 zogenaamde rechtsmiddelenverwijzing (bezwaar- en beroepsmogelijkheid).
 Bij de instemmingsbesluiten tref't u tevens het concept aan van de gemeenschappelijke regeling
 Cocensus 2012 en een geconsolideerde begroting 2012 inclusief de gemeenten Oostzaan en
 Wormerland.
 Hoogachtend,
 Het algemeen bestuur van de GR Cocensus,
 /
 e vo r t e ,
 J.J. N b
 t ..-
 !,ï.'|'|| '
 vfil-= Cocensus is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten H aarlem, Haa rlemmermeer, Hillegom en Beverwijk.
 h
 V In deze GR zijn de uitvceringswerkzaa mheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), heffingen 1) '-|K
 R,
 c|census en invordering van dîverse gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus is lso-gecertificeerd (9001:2008). ' -'
 de directeur,
 G.G.J. Schipper
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 COCQnSUS
 Besluit AB/2011-001
 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 'Cocensus''!
 beslu it:
 In te stemmen met de toetreding van de gemeente Oostzaan per 1 januari 2012 en
 daartoe vast te stellen:
 de nieuwe gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012;
 de Mantelovereenkomst Oostzaan-cocensus;
 de Dienstverleningsovereenkomst Oostzaan-cocensus met bijbehorende
 uitwerking.
 Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Cocensus van 2 september
 20 1 1 .
 de directeur,
 G G c p er
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 Besluit AB/2011-002
 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 'Cocensus',
 besluit:
 In te stemmen met de toetreding van de gemeente Wormerland per ljanuari 2012 en
 daartoe vast te stellen:
 de nieuwe gemeenschappelijke regeling Cocensus 2012;
 de Mantelovereenkomst Wormerland-cocensus.
 de Dienstverleningsovereenkomst Wormerland-cocensus met bijbehorende
 uitwerking.
 Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Cocensus van 2 september
 20 1 1 .
 de voorzitter,
 de directeur,
 G.G.J. Schippe c.
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COCe|SUS
 Gemeenschappeliike Reveling Cocensus
 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer,
 Hillegom, Beverwijk, Oostzaan en Wormerland, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;
 overwegende:
 dat het gewenst is hun samenwerking bij het beheer en de uitvoering van vastgoedinformatie,
 heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en rechten en de uitvoering van de Wet
 waardering onroerende zaken, voort te zetten op basis van een gemeenschappelijke regeling;
 dat de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeenterajen daartoe de vereiste
 toestemmingen he bben verkregen;
 gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 besluiten:
 de volgende gemeenschappelijke regeling te treffen:
 HOOFDSTUK 1
 Artikel 1 Definities
 In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
 Wet: Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr);
 regeling: Gemeenschappelijke regeling Cocensus;
 dagelijks bestuur: dagelijks bestuu r van Cocensus;
 algemeen bestuur: algemeen bestuur van Cocensus;
 deel nemers: de aan de regeling deel nemende gemeenten Haa rlem, Haa rlemmermeer,
 Hillegom, Beverwijkz Oostzaan en Wormerlandz'
 f. vertegenwoordigende organen van de deelnemers: de colleges van de gemeenten;
 g. inspecteur: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van Cocensus, als bedoeld
 in artikel 232, vierde Iid, sub a, van de Gemeentewet'
 ontvanger: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van Cocensus, als bedoeld
 in artikel 232, vierde lid, sub b, van de Gemeentewet;
 ambtenaar van Cocensus: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van
 Cocensus, als bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub c? van de Gemeentewetz'
 j. belastingdeurwaarder'. de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van Cocensus
 als bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub d, van de Gemeentewet.
 Begripsbepalingen
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HOOFDSTUK 11
 Artikel 2 Het onenbaar Iichaam Cocensus
 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar Iichaam genaamd ''gemeenschappelijke
 regeling Cocensus'' hierna te noemen ''Cocensus''
 Cocensus is gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.
 Het gebied waarvoor deze regeling geldt omvat het grondgebied van de deelnemers.
 Het openbaar Iichaam
 HOOFDSTUK 111
 Artikel 3 Te behartiqen belangen
 1. De regeling wordt getroffen in het belang van een zo döelmatig mogelijke beheer en
 uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:
 a. De heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen,
 rioolrecht/rioolheffing en a&alstoffenhefing;
 de heffing en invordering van de belastingen en rechten als aangegeven in de aan
 deze regeling gehechte bijlage;
 de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten voor zover dit
 betrekking heeft op de daarvoor in aanmerking komende belastingen en rechten
 zoals deze zijn opgenomen in de onderdelen a en b van dit artikel;
 d. de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de
 administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens
 aan de deelnemers en derden.
 Cocensus kan de deelnemers adviseren omtrent de voorbereiding en opstelling van
 belastingbeleid en belastingverordeningen.
 De werkzaamheden worden nader geduid in mantel- en dienstverleningsovereenkomsten.
 Belangen en bevoegdheden
 Artikel 4 Bevoegdheden
 1. Ter beha/iging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de deelnemers aan Cocensus
 de bqvoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met
 betrekking tot:
 a. de heffing en invordering van gemeentelijke belastîngen en rechten, en
 b. de Wet waardering onroerende zaken.
 Aan Cocensus worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.
 HOOFDSTUK IV Bestuursorganen
 Artikel 5 Bestuursorxanen
 Het bestuur van Cocensus bestaat uit:
 a. het algemeen bestuur;
 b. het dagelijks bestuur;
 de voorzitter.
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus pagina 2 va n 14
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HOOFDSTUK V Het algemeen bestuur
 Artikel 6 Samenstellinq
 1, Aan het hoofd van Cocensus staat het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit
 tien Ieden.
 2. Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Haarlem en
 Haarlemmermeer wijst uit zijn midden twee Ieden aan, ieder met een meervoudig stemrecht
 van twee, die hem in het algemeen bestuur vertegenwoordigen, alsmede voor elk lid een
 plaatsvewangend Iid, dat het Iid bij verhindering vel-vangt.
 Elk van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hillegom en
 Beverwijk wijst uit zijn midden twee Ieden aan, ieder met een enkelvoudig stemrecht, die
 hem in het algemeen bestuur vertegenwoordigen, alsmede yoor elk Iid een plaatsve|angend
 lid, dat het Iid bij verhindering vervangt.
 4. Elk van de colleges van Oostzaan en Wormerland wijst utt hun midden één Iid aan, ieder met
 een enkelvoudig stemrecht, die hem in het algerneen bestuur vertegenwoordigen, alsmede
 voor elk lid een plaatsvervangend Iid, dat het Iid bîj verhindering vervangt.
 5. Het Iidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt
 burgemeester of wethouder van desbetresende deelnemende gemeènye te zijn.
 Indien tussentijds een plaats van een Iid ùan het algemeen bestuur vacant of beschikbaar
 ci i het aangaat,
 komt, wijst het college van burgemeejter en wethou ers van de deelnemer d e
 in zijn eerstvolgende vergaderingj of zo dit niet mogelijk is, tçn spoedigste daarna een nieuw
 a a n .
 Hij die ter vervulling van een tussèntijdse vacaiure ôls Iid van het algemeen bestuur wordt
 benoemd, treedt af op hçt tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou
 hebben moeten aftreden.
 Een Iid van het algemqen bestuur kan te allen tijde ontslag nemèn. Hij deelt zijn ontslag
 mede aan de deelnemer die het aangaat. De betreffende deelnemer doet mededeling van
 het ontslag aan het aljemeen bestuur. Het lid houdt zitting in het algemeen bestuur totdat in
 de opvolying is voorzien.
 Arti kel 7 Werkwi ize
 1. Het atgemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en voorts zo vaak als de
 èoörzitter of dagelijks bestuur dat nodig oordeelt of ten minste één vijfde van het aantal
 déélnemers daarom schri|elijk en met öpgaaf van redenen verzoekt.
 De vergaderingen vàn het algemeen bestuur zijn openbaar.
 De deuren worden gesloten wanne|r tenminste één vijfde van de aanwezige Ieden daarom
 verzoekt of de voorzitteç het nodig oordeelt.
 4. Het algemeen bestuur bqsluit vewolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.
 5. Het algemeen bejtuur besluit met meerderheid van stemmen.
 6. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
 7. Voor het inhoudelijk wijzigen van de doelstelling van de regeling ingevolge artikel 3 en/of de
 uitgangspunten voor de kostentoerekening ingevolge artikel 18z tweede Iid, juncto artikel 20,
 is geen meerderheid van stemmen, maar unanimiteit vereist.
 Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling een
 reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht
 van de deelnemers.
 De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat meer dan de helf't van
 het aantal Ieden van het algemeen bestuur aanwezig is.
 Indien ingevolge het negende Iid de vergadering niet kan worden geopend, belegt de
 voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen een tijdstip dat
 ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.
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Op de vergadering? bedoeld in het tiende Iid, is het negende Iid niet van toepassing. Het
 algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan diç waarvoor de ingevolge
 het negende Iid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten,
 indien meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.
 Artikel 8 Bevoegdheden
 Voor zover de bevoegdheden niet bij deze regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn
 toegekend, behoren tot de bevoegdheden van het algemeen bestuur, onverminderd het bepaaide
 in artikel 33, eerste Iid, van de Wet, onder meer:
 a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
 b. het vaststellen van de rekening;
 c. het vaststellen van de organisatiestructuur;
 d. het aangaan van geldleningen en van rekening-courant overeenkomsten;
 het uitlenen van gelden;
 het vaststellen van de bijdragen van de deelnemers in Cocensus als bedoeld in artikel 18a en
 de wijze van betaling daarvan.
 Artikel 9 lnformatie- en verantwoordingsplicht
 1. tien Iid van het algemeen bestuur verstrekt de deelnemer die hem heeft aangewezen alle
 inlichtingen die door één of meer leden van het bestuur van die deelnemer worden
 gevraagd.
 Een Iid van het algemeen bestuùr kan door het college van burgemeester en wethouders dat
 hem heeft aangewezen te allen tijde ter verantwoording worden geroepen voor het door
 hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
 Een verzoek om inlichtîngen te verschaffen en/of verantwoording af te Ieggen kan uitsluitend
 worden geweigerd indien dit in strijd zal zijn met de belangen, genoemd in artikel 10 van de
 Wet openbaarheid van bestuur.
 Een Iid van het algemeen bestuur dat niet Ianger het vertrouwen geniet van het college van
 burgemeester en wethouders dat hem heeft aangewezen, kan door dat college worden
 ontslagen. In dat geval draagt dat college er zorg voor dat zo spoedig mogelijk een nieuw Iid
 wordt aangewezen.
 Hét bepaalde in het eerste en tweede Iid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van
 de raden van de deelnemende gemeenten.
 Het bepaalde in de voorgaande Ieden is op plaatsvervangende leden van overeenkomstige
 toepassing,
 HOOFDSTUK VI
 Artikel 10 Samenstelling
 1. Het dagelîjks bestuur bestaat uit:
 a. de voorzitter;
 b. vijf Ieden, door het algemeen bestuur uit de in artikel 6 bedoelde Ieden aan te wijzen,
 De Ieden van het dagelijks bestuur treden als Iid af op de dag waarop de zittingsperiode van
 de Ieden van het algemeen bestuur afloopt.
 Degene die tussentijds ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op Iid van
 het dagelijks bestuur te zijn.
 Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant of beschikbaar komt, wijst het
 algemeen bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. Gaat het openvallen van een plaats
 in het dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur,
 éà elijks bestuur
 Het g
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dan wordt het aanwijzen van een nieuw Iid van het dagelijks bestuur uitgesteld totdat de
 opengevallen plaats in het algemeen bestuur is bezet.
 Arti kel 11 Werkwiize
 Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of een lid van het dagelijks bestuur
 daarom verzoekt.
 Artikel 12 Bevoegdheden
 1. Tot de bevoegdheden van het dagelijks bestuur behoort, onverminderd het bepaalde in
 artikel 33, eerste lid, van de Wet, onder meer het voorbereiden van besluiten van het
 algemeen bestuur, alsmede het uitoefenen van het dagelijks bestuur van Cocensus, voor
 zover niet bij of krachtens wettelijke bepaling de voorzitter hiermede is belast.
 Het dagelijks bestuur is in ieder geval bevoegd tot: '
 a. het nemen van consewatoire maatregelen;
 b. het voeren van rechtsgedingen en het instellen van beroep;
 c. uitoefening van de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de Algernene wet
 inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet invordering
 rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet waardering
 onroerende zaken zîjn toegekend aari de Minister v|n Financiënz het bestuur van 's
 Rijksbelastingdienst en de directeur, respectievelijk het college van burgémeester en
 wethouders of het dagelijks bestuur van de deelnemers;
 d het vaststellen van instructiqs en uitvoerinçsregels voor de inspecteur, de ontvanger, de
 ambtenaarvan cocensus en de belastingdeurwaardervoor de uitoefeningvan hun
 bevoegdheden;
 e. het stelien van nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van
 beiastingen en rechten;
 t b klaren van de belasting en rechten;
 het geheel of gedeeltelijk on n aar ver
 het besluiten tot het aanbesteden van Ieveringen en diensten;
 het besiùîten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van Cocensus;
 lnet doep van aangifte van strafbàrq feiten, waarvan het kennis heeû genomen.
 Artikél 13 Informatie- en verantwoordinxsnlicht
 1. i-let dagelijks bestuur en elk van zijn leçlen verstrekken aan het algemeen bestuur de door
 één of meer Ieden van dit algemeen bestuur gevraagde inlichtingen.
 Het dagelijks bestuur en elk van zijn Ieden leggen op verzoek van het algemeen bestuur
 verantwoording af over het door het dagelijks bestuur of één der leden gevoerde bestuur.
 Het reglement van orde van het algemeen bestuur houdt bepalingen in omtrent de wijze
 waarop de leden van het dagelijks bestuur de hier bedoelde inlichtingen verstrekken en
 verantwoording afleggeù.
 4 Het algemeen bestuur kan een Iid van het dagelijks bestuur ontslaan als deze het vertrouwen
 van het algemeen bestuur niet meer bezit.
 5. Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur jaarlijks ter vaststelling een verslag aan
 over de werkzaamheden van Cocensus over het afgelopen jaar.
 6 Het dagelijks bestuur zendt het verslag na vaststelling door het algemeen bestuur toe aan de
 colleges van de deelnemers en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
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HOOFDSTUK VII
 Artikel 14 Alaemene bepalinaen
 1. Het algemeen bestuur wîjst één van de in artikel 6 genoemde Ieden als voorzitter aan.
 Het algemeen bestuur wijst één van de in artikel 10, eerste Iid, sub b, genoemde leden als
 plaatsve|angend voorzitter aan, die de voorzitter bij dîens afwezigheid velwangt.
 De voorzitter vervult geen andere functies waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog
 op de goede vervulling van zijn ambt of op handhaving van zijn onpartijdigheid en
 onafhankelijkheid, of van het vertrouwen daarin.
 De voorzitter
 Artikel 15 Bevoexdheden
 1. De voorzitter is, onverminderd het bepaalde in artikel 33, eqrste Iid, van de Wet onder meer
 belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeèn bestuur en het dagelijks
 bestuur.
 Hij tekent de stukken die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan,
 tenzij hij aan de directeur het tekenen van bepaalde stukken heeft opgedragen.
 De voorzitter vertegenwoordigt Cocensus in en buiten rechte. lndien het college waarvan de
 voorzitter deel uitmaakt partij is in een geding waarbij Cocensus is betrokken, oefent de
 plaatsvewangend voorzitter met betrekking tot dat geding deze bevoegdheid uit. Indien ook
 de deelnemer van welks bestuur de plaatsvewangend voorziyter deel uitmaakt bij dat geding
 betrokken is, wordt een ander lid van het bestuur gemandateerd om Cocensus met
 betrekking tot dat geding te vertegenwoordigen.
 HOOFDSTUK VII1
 Artikel 16 Ambteliik a nnaraat
 1. Cocensus heeû een ambtelijk apparaat, met aan het hoofd een directeur.
 Het dagelijks bestuur maakt voor de benoeming van de directeur een voordracht op.
 Het algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur,
 Hey algemeen bestuur regelt de bezoldiging van de directeur.
 Het dagelijks bestuur regelt de vewanging van de directeur.
 De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de
 uitoefening van hun taak terzijde. Hij is in de vergaderingen van het algemeen en dagelijks
 bestuur aanwezig en heeft daarin een adviserende stem.
 De directeur vervult tevens de functie van secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur.
 Met inachtneming van artikel 15, tweede lid, worden alle stukken, die van het algemeen of
 het dagelijks bestuur uitj' aan door de directeur mede ondertekend.
 De overige ambtenaren, alsmede het personeel werkzaam op arbeidsovereenkomst naar
 burgerlijk recht worden in dienst genomen, geschorst of ontslagen door het dagelijks
 bestuur. Het dagelijks bestuur is bevoegd deze bevoegdheden aan de directeur te
 mandateren.
 10. Het dagelijks bestuur wijst één of meer ambtenaren van Cocensus aan als inspecteur,
 ontvanger, ambtenaar van Cocensus en belastingdeurwaarder.
 Ambtelijk apparaat
 Artikel 16a lnspecteur
 1. De inspecteur oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de
 Algemene wet inzake rijksbelastingenz de Invorderingswet 1990, de Kostenwet
 invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet
 waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de inspecteur, respectievelijk de
 ambtenaar belast met de heffing van de deelnemers.
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Bij de uîtoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste Iid neemt de inspecteur
 de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht en houdt hij rekening met de
 uitvoeringsregels die het dagelijks bestuur heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening
 van zijn bevoegdheid.
 Artikel 16b Ontvanqer
 1. De ontvanger oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of krachtens de
 Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de Kostenwet
 invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet en de wet milieubeheer zijn toegekend
 aan de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar belast met de invordering van de
 deelnemers.
 De ontvanger beslist niet tot het Ieggen van beslag en to! het voeren van een
 executieprocedure in eerste aanlegz in hoger beroep en tn cassatie dan nadat hij het
 dagelijks bestuur van zijn voornemen op de hoogte heef't gesteld.
 f ing van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste Iid neemt de ontvanger
 Bij de uitoe en
 de door de raad van de desbetregende deelnemer vastgestelde kwijtscheldingsregels en
 de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht, alsmede houdl; hij rekening met de
 uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur ter zake van de uitoefening van zijn
 bevoegdheid.
 te t t jaet nemen
 De ontvanger is bevoegd het dagelilks bestuur gemotivqerd Te verzoekeù o
 van een besluit als bedoeld in artikel 12, tïveede Iid? sub f van de regeling.
 . f
 Artikel 16c Ambtenaar van Cocensus
 1. De ambtenaar van Coçensus oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of
 krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de
 Kostenwet invprdering rijksbelastingen, de Gemeentewet, çlé Wet milieubeheer en de
 wet waardering onroerende zaken zijn toegekend apn de ambtenaren van de
 Rijksbeljstingdienst, respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering
 van de deelnemers als bedoeld in àrtilçel 231, tweqde lid, sub d, van de Gemeentewet.
 Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste Iid neemt de ambtenaar
 van cocensus de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht, alsmede houdt hij
 rekening met de uitvoeripgsregel| van het dagelijks bestuur ter zake van de uitoefening
 van zijn bevoegdheid.
 Artikel 16d Belastingdeurwaarder
 1. Ije belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit die bij of
 krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de
 Kostenwet invorderin' g rijksbelastingen, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer zijn
 toegekend aan de belajtingdeurwaarder.
 Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het eerste Iid neemt de
 belastingdeurwaarder de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht, alsmede houdt
 hij rekening met de uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur ter zake van de
 uitoefening van zijn bevoegdheid.
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HOOFDSTUK IX
 Artikel 17 Administratie en controle
 1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid,
 alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast.
 Het algemeen bestuur neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht, in het
 bijzonder op de terreinen rechtmatigheid verantwoording en controle zoals vastgelegd in
 de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording.
 Begroting, rekening, bevoorschotting en kostentoerekening
 Artikel 18 Beqrotinq
 1. Het algerneen bestuur stelt de begroting van Cocensus vast uiterlijk ljuli voorafgaande aan
 het jaar waawoor deze geldt,
 Het algemeen bestuur stelt als onderdeel van de begrotîng, jaarlijks de uitgangspunten voor
 ;' . .
 de toerekening van de kosten aan de producten vast.
 Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting zes weken voordat zij aan het algemeen
 bestuur wordt aangeboden toe aan de raden van de deelnemers.
 De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage
 gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede
 en derde Iid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
 De raden van de deelnemers kunnen omtrent de ontwerpbegroting het dagelijks bestuur van
 hun gevoelen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarîn dit gevoelen
 is vervat bij de ontwerpbegrotiig, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
 Nadat deze is vastgesteld, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting aan de raden
 van de deelnemende gemeenten, die ter zake bij Gedeputeerde Staten hun zienswijze naar
 voren kunnen brengen.
 Het bepaalde in het tweede, vierde en vijfde lid, alsmede het belaalde in artikel 192 van de
 Gemeentewet is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting,
 8. In afwijking van het bepaalde in het zes lid, worden wijzigingen op de begroting tot 5% van
 de jaarlijkse totale exploitatiekosten niet voorgelegd aan de deelnemers; het bepaalde in
 artikel 192, eerste Iid, van de Gemeentewet blijft op dergelijke wijzigingen van toepassing.
 Artikel l8a Biidraqen van qemeenten
 1. Op basis van de bij de begroting vastgestelde uitgangspunten wordt in de begroting de
 voor een deelnemer verschuldigde bijdrage bepaald.
 De deelnemende gemeente betaalt bij wijze van voorschot per kwartaal telkens 1/4 deel
 overeenkomstig het op grond van het eerste Iid bepaalde bedrag.
 De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat het samenwerkingsverband te allen
 tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
 Artikel 19 Rekening
 1. Het dagelijks bestuur biedt de rekening over het afgelopen jaar, het jaarverslag en de
 accountantsverklaring jaarlijks vöör 1 april ter vaststelling aan het algemeen bestuur aan
 onder gelijktijdige toezending aan de besturen van de gemeenten, dit met in acht neming
 van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Gemeentewet en het Besluit
 Begroting en Verantwoording.
 De colleges van de gemeenten kunnen binnen twee maanden na toezending bij het
 algemeen bestuur hun zienswijze over de rekening naar voren brengen.
 Het algemeen bestuur stelt de rekening vast vöör ljuli, volgende op het jaar waarop deze
 betrekking heeft.
 Zij wordt v|ör 15 juli, met alle bijbehorende stukken en het jaarverslag aan Gedeputeerde
 Staten aangeboden.
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Artikel 20 Kostentoerekenina
 1. In de rekening wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het betresende
 jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
 Verrekening van het verschîl tussen het op grond van artikel 18a, eerste Iid, bepaalde en
 de werkelijk verschuldigde bijdrage, vindt plaats terstond na de kennisgeving aan de
 deelnemende gemeente van de vaststelling van de rekening.
 HOOFDSTUK Xl
 Artikel 21 Duur van de regelinq
 De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 Duur, wîjziging, toetreding, uittreding en opheffing
 Artikel 22 Wiiziging
 1. Voor wijziging van de regeling is de instemming van tweederde van de deelnemers vereist.
 Zowel het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur als elk der deelnemers is bevoegd tot het
 doen van voorstellen tot wîjziging van de regeling.
 Artikel 23 Toetreding
 1. Voor toetreding tot de regeling is de uhanieme instemming yjn de deelnemerj vereist.
 2, Het algemeen bestuur kan aan de toetreding voorwaarden verbinden.
 Artikel 24 Uittreding
 1, Voor uittreding uit de regçling wordt een opzegtermijn van ten minste één jaar in acht
 genomen, Gedurende drie jpren na de datum van toétreding tot te regeling is uittreding niet
 mogelijk.
 i
 Het voornemen tot uittreding wordt bij aàngetekende kennisgeving aan de voorzitter van het
 bestuur medegedeeld.
 E
 Na ontvangst van de in het yweede lid vermelde kennisgeving wordt een in overleg met de
 uittredende deelnemer aan te wijzen onafhankeiijke registeraccountant opdracht verleend
 een Iiquidatieplan op te stellen als ware tot opheffing van de regeling besloten. Het
 Iiqqidatieplap wordt vastgesteld door het bestuur en de daarin voor de uittredende
 deelnemer omschreven finanéiële verplichtingen zijn bindend. Bij het vaststellen van het
 Iiqpidatieplan wordt zoveel mogélijk rekening gehouden met hetgeen is bepaald in artikel 20.
 4. Nadat het liquidatieplan is vastgesteld is de uittredende deelnemer gehouden om binnen zes
 maanden de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen
 aan Cocenjus te voldoen.
 5. De kosten van het opsteilen van het Iiquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer,
 die het voornemqn heefl om uit te treden.
 Artikel 25 Opheffing
 1. lnstemming van ten minste tweederde van het aantal deelnemers is vereist voor opheffing
 van de regeling.
 Bij opheffing van de regeling wordt een plan opgesteld als bedoeld in artikel 24, derde Iid,
 van deze regeling. Het bepaalde in het derde, vierde en vîjfde Iid van artikel 24 is van
 overeenkomstige toepassing.
 Opheffing is niet mogelijk gedurende de eerste drie jaren na de datum van inwerkingtreding
 van de regeling.
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Artikel 26 Geschillen
 Van een geschil als bedoeld in artikel 28, eerste Iid, van de Wet is sprake als ten minste één der
 deelnemers zodanige mening is toegedaan.
 Artikel 27 Inzendinq reaelina
 Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer draagt zorg voor de toezending van deze regeling
 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en aan Gedeputeerde Staten van Zuîd-Holland.
 Artikel 28 lnwerkingtreding en citeertitel
 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de
 regeling is opgenomen in het register bedoeld in artikel 27, tweede Iid, van de Wet.
 2. Deze regeling dient ter ven/anging van de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2010 van
 18 december 2009.
 Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de op grond van de voorgaande
 gemeenschappelijke regeling genomen besluiten op deze regeling.
 4. Deze regeling kan worden aangehaald als: gemeenjchappelijke regeling Cocensus 2012.
 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem
 o p K:d atu m > 201 1,
 De secretaris
 De voorzîtter,
 namens deze, de wethouder
 S.M.M Borgers
 P.J. Heiliegers
 Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
 Haarlemmermeer op 'cdatu m> 2011,
 De secretaris,
 De voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 drs. P. Buijtels
 J.J . Nobel
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Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom
 op <rdatum:> 2011,
 De secretaris,
 De voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 ing. G.P. van Lierop
 A.Th. van Rijnberk
 Aldus vastgesteid door het coilege van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk
 Op <datuml 2011, '
 De secretaris,
 De voorzitter,
 namens deze, dè wethouder
 m r. A. L. Schö Ivi nc k
 J.W.J. Dorenbos
 E
 Aldus vastgesteld door het college van bgrgemeester en wethouders van de gemeente Oostzaan
 op cdatul-n> 2011,
 De secretaris,
 Dé voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 R. Schaatsbergen
 < naa m >
 Aldus vastgesteld door het çollege van burgemeester en wethouders van de gemeente
 Wormerla nd op <datu m> 2011,
 De secretarisz De voorzitter,
 namens deze, de wethouder
 |.van den Hende
 < n a 3 rn >
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Begroting 2012 inclusief Overgemeenten
 Nr Omschrijving 2012 Excl 2012 lncl
 l Personeel
 1.1 Salarissen en sociale lasten 4.390.000 4,690.000
 1.2 Woon- / werkverkeer 50.000 54.000
 1.3 Opleidingsplan 88.000 94.000
 1.4 Inhuur/flexibele formatie 50.000 52.000
 1,5 Overig 33.500 35.500
 Totaal Personeel 4.611.500 4.925.500
 2 Huisvesting
 2.1 Kantoor 375.000 375.000
 2.2 Energie en water 78.000 83.000
 2.3 Kapitaallasten 105.900 105.900
 2.4 Diensten 87.000 90.000
 Totaal Huisvesting 645.900 653.900
 3 Automatisering
 3.1 Servers 148.600 148.600
 3.2 Netwerk/infrastructuur 46.000 46.000
 3.3 Pc's en randapparatuur 51.600 56.600
 3.4 Belastingapplicaties 833.800 913.800
 3.5 Kantoorapplîcaties ' 48.800 53.800
 3.6 Telefonie 93.800 98.800
 3.7 Aandeel WOZ (zie 5.2) -/-314.000 -/-314.000
 3,8 Dienstverlening I.C.T. 340.000 340.000
 Totaal Automatisering 1.248.600 1.343.600
 4 Overige uitgaven
 4.1 Diverse posten 530.000 580.000
 4.2 Kapitaallasten auto's 1.200 1.200
 4.3 Rente langlopende Iening 68.200 68.200
 4.4 Gecalculeerde rente -153.500 -153.500
 Totaal Overige uitgaven 445.900 495.900
 5 Uitvoering Wet Woz
 5.1 Budget inhuurcapaciteit 140.000 160.000
 5,2 Aandeel automatisering (zie 3,7) 314.000 314.000
 5.3 Overige uitgaven 5.000 5.000
 Totaal uitvoering Wet Woz 459.000 479.000
 Totaal Iasten 7.410.900 7.897.900
 LASTEN
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Begroting 2012
 Nr Omschrijving 2012 Excl 2012 Incl
 6 Bijdragen deelnemers GR
 6.1 Bijdrage gemeente Haarlemmermeer 3.497.200 3.497.200
 6.2 Bijdrage gemeente Haarlem 2.361.300 2.361.300
 6.3 Bijdrage gemeente Beverwijk 747.700 747.700
 6.4 Bijdrage gemeente Hillegom 344.500 344.500
 6.5 Bijdrage gemeente Oostzaan 202.000
 6.6 Bijdrage gemeente Wormerland 325.000
 Totaal bijdragen deelnemers GR 6.950.700 7.477.700
 7 Overige baten
 7.1 Dienstverlenîng opdrachtgevers 210.200 210.200
 7.2 Meeropbrengsten dwanginvordering 150.000 160.000
 7.3 Opdrachten 100.000 50.000
 Totaal overige baten 460.200 420.200
 Totaal baten 7.410.900 7.897.900
 BATEN
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Korte toelichting
 De bijdragen van de gemeenten Oostzaan en Wormerland voor 2012 zijn vastgesteld op 202,000
 euro en respectievelijk 325.000 euro. Daarnaast dragen beide gemeenten in totaai 10.000 euro bij
 aan de kosten van dwanginvordering.
 In het meerjarenperspectief is voor beide gemeenten conform de afspraken voor de huidige
 deelnemers jaarlijks een besparing van 2% op de bijdrage ingerekend, Aanvullend zijn geen verdere
 afspraken gemaakt.
 Teneinde een sluitende begroting 2012 te presenteren kan het volgende overzicht aan mutaties van
 baten en Iasten worden gepresenteerd:
 Baten
 Bijdragen Oostzaan en Wormerland aan de GR
 Bijdragen Oostzaan en Wormerland dwanginvordering
 f
 527.000
 10.000
 537.000
 Totaal
 Lasten
 Uitbreiding formatie (5 fte)
 Overige personeelsuitgaven
 Huisvesting
 Belastingapplicaties
 Overige IcT-uitgaven
 Print-sewice
 Inhuur WOZ
 Efficiencybesparing opdrachten
 300.000
 14.000
 8.000
 80.000
 15.000
 50.000
 20.000
 50.000
 Totaal
 537.000
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|eerjarenperspe|iefzolz 201S Ge|eenschappelijke Regeling Cocensusinrlusief |ver.ge|eenten
 ZOMI &1: Dlz œer. TG|I 2013 Alà4 NIS Totaas
 Ja Te bupâ emeenten |112
 .MTEN
 |ijd|en|eine-|GR
 | a arEe nu nu e rrn e e r 3. 5 14. 859 3. 528.9:4) 3.4 9 7.2 Cll 3.|97.26:1 . 7|.fC:) .7 0.6C|) . 7 0. 3. 2 8|.
 | a arie ni 2. 3 73.2 4 1 2.3| 2.7:%) 2.3 6 | |30 7.3 6 | 3C:) . 4 7. 7fï1 .|7.7C|1 .|7.7 2.2 18.2
 |e v e r|/ilk 76 7. 873 792.3||) 7|7.7C*) 7 47.7||) . 5 ?. 8C|) . 1|.|30 . 15.8C|1 6 62.
 |111 e g o |1 37 5. 3 362.7C|J |4|.5C|) ||4.5:K) . 2 2. 2C| . 7.2(f1 .7.î 307.
 |os|aan 202.6C| 202.000 '| 0|) '4.030 .4. 190.
 Vuor|erùa| 325.C6| 52-$.0|1 '6.5|2 '6.300 .6.503 705.5C|
 Totpalbjdr|en de|loe nne| G R 7.031. 7.3|7.100 6.950.700* 9|1.|0| 7.477.7|* .2û4.$Q0 .t51.890 .15:.800 6.969.
 C|erige
 Ui|reiding GR 150.|7) 150.000 I|ICC| |Y).000
 |enstverleninq opdra||evers/efti|encybespadnge 107. 210.100 2:0.200 21|20: 210.200
 Diens|erlâniog derden 1.7| 0
 |e|pbrengsten d|anginvordering t$0. 1|0.0|) 19|.090 10.030 1|0.032 160.000
 CMydf a c hte n 2 1 7. 78 7 lC(l.:Eï) 1(<).rïX| . 50.CC|) FikCEKI 5|.:||1
 |ntvangea rente |||
 To|;| Ch||ge 6%t21 490.100 4|0.200 .40.0|) #2| 207 190.070 190.9|0 IO|öOO 820.200
 T|T||L B|TEN 7.685. 7.527. 7.410.900 487.000 7.|97.||4 .94.890 .1.80: '5|330 7.787.500
 .LASTE|
 Pecponeel
 Salarissen en soùalel|slen 4.245.757 4.|R1. 4.390.003 300.0|7 4.690.093 O .50.0C| .75. 4.565.
 Flex.fo |atiellnh. gBlnven Cxzg.en Appl.beheerj 197.317 60. 59.002 4.0|7 54.000 54.
 |eon./|erkverkeer 47.û%8 52 50.00: 2.033 52.030 92.
 |pleidinden 73.|23 90.039 |LOO| 6.003 94.0|1 0 .1.090 .1.000 92.090
 ç) ve r| g 4 1.||B 33.5çt1 3 3. 5C%1 2.6fï) 35.5C:1 35.
 ||ta al P e |pâ n e en |. 605.22| 4. |(K).9Cç) 4. 5 1 1.9|t) 3 :4k Cfzl |.9 25.5C:1 0 . 5 1.C||) ' 76.0||1 |k 798.|00
 yklis|e sti n g
 Ka nt o o r 3 70.2 23 374.C|:| B 75.|*:) 37 5.çt4) 5.64X| 5.:||) 3 |5.6|K)
 E n e raie e n v..at er 75.6 90 71.|L$3 78.2|:) 5.0C|) |B.CEKI 2.EC| â.|ê|l â.$KX) 8 9.CE:)
 Ka p| tlaliest e n * 1 14.|6:1 : t|.CïX) 105.9C|) 1 0 5. 9C| . 5.C4:7 5.C*|1 5.:|f) î :|. 900
 Di e wst e n 8 6.4 | 8 |6.|0|) S?.CttJ 3.|6|1 90.E|X) |Q.(f33
 |o ta af | uis v| sti n g 6|5. |35 CZUL||Q 645.9C|1 8.|30 65 3. ||| . 3.0(|1 1 2. fçxl : 2.|90 67|.|00
 |uto|ise|ng
 Sen:e | :85.5 170.250 148.600 14| |;l '1.803 '2.ûö9 '14.030 l%0.80D
 Net|erk/infrastru|uur 30.67 4|4|) 45.0|) 46.900 '1C.û|) û Q 34.
 P|s en faadappa|luur 60.044 63.0|| 5|500 5.0|) 5|.603 '14.092 39.C6| 16.9|0 9|.
 |||stinçappli|tëes ?73.31B |45.1 893.8|| E0.0|) 91| 80D .8.|30 .| 000 .|0|) 389.
 |nt||pplic|tkes 99.40 79. 48.8|9 5.0|| 57.630 .î0.030 0 0 43.
 Telefonie 75.993 96. 95.8|) 5.0|| 91.803 .7.0|) .2.030 .2. 92.
 Dfeus|eùeningf| 195. |?L 340.033 34ö.|33 340.0|)
 âandeer |/|1(./.) .314. .314. .31A.003 '314.093 '314.
 |ota @$ /u; t| nzatis ersn g 1.0 76. 1. 2|3. 0|| 1.2|8. 6|0 9 5.|ç|| :.|43.64|) . |7.|00 24.C|:) . S. 1. 31 1.|0|
 Ch|lrëg e uit |av e n
 Di v e rs e p o st e n 5 77.C| 4 |RQ.CQ:I 5 3 Q.C(X) ï|).CfZ) 5|3.Ct)3 0 0 | 5 |0.:611
 | a pilg a||a s: e n a ut o's 3.2 39 2.|2: 1.2(4) 1. 2C|) . 1.2C| | Q
 Re nt e ja n glo | e n ë e 1 e ni n g e q 137.7 98 1| 7.1|ö 5 8.2 çsl 6|. 7C| . 5.CE| . 5.Cft1 . 5.Cç|1 5 3. 2 C|
 Cva |lculqer|e renbz .18|336 .188.090 '153.5Q0 '1|3.5|7 5.Q6| 1û.D00 5.0|0 '1B3.$|)
 Totaal G|e|ge uitgBven 536.795 4l|ûôo 445.900 :0.000 495.90| .1.200 $.0|| D 499.7|0
 |iezoering V|et VV|Z
 Budgetinhuur|padteit 517.|$3 :69.0|) :40.000 20.0|) 16| 000 0 Q 160.
 Aandeerauto |atiseriog 314. B1Y.CC0 31|0|7 314.333 314.
 |verige uiojaven 1| ISE 5. 5.007 5.030 5.
 T|t a a| tlitv|| | n g k| et %| ç|z |43. 2C|| |?9. 4|5 9.|||1 2|.|%X) |79.|30 0 | |79.CEç1
 TfI||JSL L| ST EFI 7.7|7.5 63 ;. 5 27.2|0 7.|1 0.E%X) 48 7.|4|3 7.|97.|90 ' 5 2. CtKl ' 1Q.(1|$ ' 72. 7.16 5.|00
 $ al| | . 22.|2: | | | 0 . 2.8|3 5.2f|) ||.|7| 25.fZK)
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