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Raadsvoorstel Zienswijze begroting GR 

 
Zienswijze Hillegom concept-Begroting 2020 Cocensus 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer begroting:   Z-19-076090 

datum voorstel:   15 maart 2019 

datum collegevergadering:  30 april 2019 

datum raadsvergadering:  22 mei 2019 

agendapunt:  8f 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Dhr. P. Schaddé van Dooren 

    

 

 

Wij stellen voor: 

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 
concept-Begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens 
bijgevoegde conceptbrief. 

 

 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het Dagelijks 

Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus de concept-Begroting 2020 aan de 

raden van de deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te 

dienen op de concept-begroting. 

 

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. 

 

Bestaand kader en context 

De Kadernota 2020-2024 Cocensus en de concept-Begroting 2020 + Meerjarenperspectief 

2021-2024 zijn opgesteld met in achtneming van de Wgr., de Gemeenschappelijke 

regeling Cocensus en de Dienstverleningsovereenkomst.  

 

Beoogd effect 

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

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

de gemeenschappelijke regeling. 

 

Argumenten 

1.1 De raad heeft de bevoegdheid zijn zienswijze op de concept-begroting kenbaar te 

maken.  

1.2 De concept-begroting past binnen de kaders die zijn opgesteld door de 

deelnemende gemeenten en geeft geen aanleiding tot het maken van 

opmerkingen. De samenwerking met de gemeenschappelijke regeling Cocensus is 
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overeenkomstig de gesloten Dienstverleningsovereenkomst.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 
Financiële consequenties 

De bijdrage voor de werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling (Gr.) Cocensus 

ad. € 358.900 wordt opgenomen in de Programmabegroting 2020. Na uitbreiding van de 

Gr. Cocensus ingaande 1 januari 2020 met de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo 

wordt onze bijdrage voor de werkzaamheden iets lager. De exacte vermindering is nog 

niet bekend maar zal naar verwachting circa € 4.000 bedragen.  

      

De toegepaste prijscompensatie en loonontwikkelingen zijn overeenkomstig de afspraken 

met de Gr. Cocensus. Deze wijken in de praktijk nauwelijks af van de richtlijnen van de 

werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks Bestuur van Cocensus. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeente Lisse en Teylingen zijn niet aangesloten bij de Gemeenschappelijke regeling 

Cocensus. De belastingwerkzaamheden voor deze gemeenten worden uitgevoerd door de 

Gemeenschappelijke regeling Belastingen Bollenstreek.  

 

Urgentie 

De begroting wordt op 19 juni 2019 ter vaststelling voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. 

Tot 1 juni 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend. 

 

Evaluatie 

Buiten de reguliere planning- en controlcyclus van de gemeenschappelijke regeling is er 

geen evaluatie voorzien. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Als bijlagen zijn bij dit voorstel gevoegd: 

- Begroting 2020 Cocensus 

- Conceptbrief met zienswijze 

 
 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

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

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 30 april 2019, met als onderwerp Raadsvoorstellen 

zienswijzen Hillegom concept-begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen, 

 

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

besluit: 

1. Als zienswijze aan het bestuur te laten weten dat de raad instemt met de 

ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens 

bijgevoegde conceptbrief.       

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 mei 2019, 

 

 

 

 

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


