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Z-15-26640 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren  dhr. De Jong 

Nr.     3. Bestuur\6090  

B&W-besluit   06-10-2015 

Raadscommissie  28-10-2015  

Raad    12-11-2015 

Agendanummer   13c 

 

Onderwerp:  

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

- Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met de wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015, 2e wijziging. 

 

 

Bestaand kader:  

De Wet gemeenschappelijke regelingen 

De gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 

Doelstelling:  

Met wijziging wordt voldaan aan de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

 

Inleiding: 

Cocensus is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, 

Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, 

Langedijk, Schermer, Den Helder 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 gemeenschappelijke regeling Cocensus (Gr) van 

13 september 2015 de voorkeur uitgesproken voor het handhaven van de bestaande 

regeling en deze in overeenstemming met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 

regelingen te brengen. De belangrijkste aanpassing van de regeling betreft de termijn 

waarbinnen Cocensus de begroting aan de deelnemende gemeenten moet aanbieden (van 

6 naar 8 weken). 

 

Argumenten: 

1.1 Er is toestemming nodig van de gemeenteraad 

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet Gr) geeft de bevoegdheid tot het 

toetreden, wijzigen en uittreden 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). 
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Daarnaast geeft de huidige Gemeenschappelijke regeling Cocensus (Gr) in artikel 23 

als voorwaarde dat bij wijziging twee derde van de deelnemende gemeenten moeten 

instemmen met de wijziging. 

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 overwegende bezwaren 

Tegen de wijziging van de Gr bestaan geen overwegende bezwaren. In de bijlage 

wijzigingsmatrix is een vergelijking gemaakt van de doorgevoerde wijzigingen. 

 

Financiële dekking: 

N.v.t.  

 

Participatie: 

Het algemeen en dagelijks bestuur van Cocensus zijn betrokken bij de 

totstandkoming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling.  

 

Urgentie: 

Twee derde van de deelnemende gemeenten moeten uiterlijk in december akkoord 

gaan met de nieuwe gemeenschappelijke regeling om de wijziging in te laten gaan 

per 1 januari 2016. 

 

Kanttekeningen: 

N.v.t.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief GR Cocensus dd 23-09-2015 over de aanpassing Gr Cocensus 2015 ivm wijziging Wet Gr.(inclusief  

  wijzigingsmatrix en 2e wijziging Gr) 

- Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 

Informatie bij: Paul Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. 0252-537372 
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Nr.     3. Bestuur\6090 

B&W-besluit   06-10-2015 

Raadscommissie  28-10-2015 

Raad    12-11-2015 

Agendanummer   13c 

 

 

Onderwerp: 

Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

 

 

besluit:  

- Toestemming te geven aan het college om in te stemmen met wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015, 2e wijziging. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 12 november 2015  

 

 

 

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

griffier Voorzitter 
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