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Wij stellen voor: 

 

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020-2024 van de Gemeenschappelijke 

regeling Cocensus volgens bijgevoegd concept.  

2. Als zienswijze aan de Gemeenschappelijke regeling Cocensus te laten weten dat 

de raad instemt met de Kadernota 2020-2024, conform bijgaande brief.  

 

 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) en de 

gemeenschappelijke regeling (Gr.) Cocensus 2015 stuurt het Bestuur van de Gr. 

Cocensus de Kadernota 2020-2024 aan de raden van de deelnemende gemeeneten. De 

raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontvangen stukken.  

 

Bestaand kader en context 

De Kaderbrief 2020-2024 is opgesteld met in achtneming van de Wgr, de Gr. Cocensus 

2015 en de Dienstverleningsovereenkomst (Dvo). 

 

Beoogd effect 

Goede uitvoering van de financiële cyclus van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast 

een goede behartiging van de belangen van de gemeente Hillegom binnen de begroting 

van de Gr. Cocensus.  

 

Argumenten 

1.1. Door kennis te nemen van de Kadernota 2020-2024 (richtlijnen begroting) houdt de 

gemeenteraad inzicht in de uitgangspunten van de begroting 2020 en de meerjaren 

begroting 2021-2024.  

1.2. De Kadernota 2020-2024 met de geraamde prijscompensatie en loonontwikkelingen 

zijn overeenkomstig de gemaakte afspraken met de Gr. Cocensus.  

2.1 Er zijn geen bezwaren om een positieve zienswijze uit te brengen.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  



 

 

 
Financiële consequenties 

In de begroting 2020 van de gemeente Hillegom worden de geraamde bijdragen aan de 

Gr. Cocensus opgenomen.  

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

De Kadernota 2020-2024 geeft de kaders voor de Begroting 2020 en de 

meerjarenprognose van 2021-2024.  

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeente Lisse en Teylingen zijn geen deelnemer van de Gr. Cocensus.  

 

Urgentie 

De Kadernota 2020-2024 wordt in de vergadering van 8 maart 2019 vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur Cocensus.  

 

Evaluatie 

In de Tussenrapportage 2020 wordt de voortgang van de begroting 2020 getoetst.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Aanbiedingsbrief Gr. Cocensus Kadernota 2020-2024 

Kadernota Cocensus 2020-2024 

 
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 collegebesluit van 15 januari 2019, 

 

gelet op artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 18 van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus, 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020-2024 van de Gemeenschappelijke regeling 

Cocensus. 

2. Als zienswijze aan de Gemeenschappelijke regeling Cocensus te laten weten dat de 

raad instemt met de Kadernota 2020-2024, conform bijgaande brief.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 februari 2019, 

 

 

 

 

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


