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Wij stellen voor: 

 

- Het college toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 

 

 

 

Inleiding 

De gemeenschappelijke regeling (Gr.) Cocensus heeft het verzoek gekregen vanuit de BUCH-
organisatie om toestemming te verlenen tot deelname aan de Gr. Cocensus van de 
gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. De gemeente Bergen is al deelnemer van de Gr. 
Cocensus. Cocensus is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer, Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, 
Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en Hillegom en voert de taken uit op het gebied van 
de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ. In de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van de Gr. Cocensus van 8 maart 2019 is ingestemd met de 
aanstaande toetreding van de drie gemeenten. 

 

Bestaand kader en context 

De Wet gemeenschappelijke regelingen 

De gemeenschappelijk regeling Cocensus  

 

Beoogd effect 

Na toestemming van de gemeenteraad kan het college instemmen met de gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling, waardoor de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo 

kunnen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

  

Argumenten 

1.1 Er is toestemming nodig van de gemeenteraad 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet Gr) geeft de bevoegdheid tot het wijzigen van 
de gemeenschappelijke regeling aan het college van burgemeester en wethouders. Het 
college kan het besluit nemen tot toetreding na verkregen toestemming van de 
gemeenteraad (artikel 1 van de Wet Gr). 
Daarnaast geeft de huidige Gr. Cocensus in artikel 24 als voorwaarde dat bij wijziging van 



 

 

de Gr. twee derde meerderheid noodzakelijk is. Artikel 25 geeft dezelfde voorwaarde voor 
toetreding. 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.  
 
1.2 Er zijn geen bezwaren 

Tegen de toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 januari 2020 
bestaan geen bezwaren.  
 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 
Financiële consequenties 

De financiële consequenties worden in de begroting 2020 verwerkt, de gemeente 

Hillegom deelt voor 2,7% mee in het begrotingstotaal van de Gr. Cocensus. Het totale 

voordeel voor de nu deelnemende gemeenten is geschat op € 130.000, met de financiële 

bijdrage van de gemeente Hillegom van 2,7%, is het voordeel beperkt. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Het Algemeen Bestuur van Cocensus heeft op 8 maart ingestemd met de toetreding van 

de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo, onder voorbehoud van instemming door de 

deelnemende gemeenten. Na toestemming van uw raad kan het college instemmen met 

de gewijzigde regeling. In de vergadering van 19 juni neemt het Algemeen Bestuur van 

Cocensus een definitief besluit over de toetreding van de drie gemeenten. 

 

Duurzaamheid 

De gemeenschappelijk regeling Cocensus heeft een eigen duurzaamheidsprogramma.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing.  

 

Urgentie 

In de vergadering van het dagelijks bestuur van Cocensus wordt op 19 juni 2019 definitief 

besloten tot toetreding van de drie gemeenten. Voor die tijd moet het college een besluit 

hebben genomen over de wijziging, na toestemming van uw raad. Daarom is dit voorstel 

geagendeerd voor de raadsvergadering van mei. 

 

Evaluatie 

De werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling Cocensus worden door middel 

van de planning & control cyclus geëvalueerd.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Brief met verzoek tot toetreding gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo 
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namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 

 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

besluit: 

 

Het college toestemming te geven om in te stemmen met de wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus  

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


