GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom
Postbus 32, 2180 AA Hillegom

T 0252 - 537 222
F 0252 - 537 290
E info@hillegom.nl
I www.hillegom.nl

Middelen Linda Boer Raadsvoorstel

Nr.

3. Bestuur\1508

B&W-besluit

29-06-2010

Informatiebijeenkomst

--

Voorronde

--

Raad

09-09-2010

Agendanummer

15a

Onderwerp:
Begroting 2011 Cocensus
Wij stellen voor te besluiten:

RAADSVOORSTEL

- in te stemmen met de begroting 2011 en dat in uw zienswijze op te nemen.
Bestaand kader/doelstelling:
Gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus
Inleiding:
Het dagelijks bestuur (DB) van Cocensus legt u de begroting 2011 voor. Zij vragen u,
conform artikel 18 van de GR, uw zienswijze kenbaar te maken.
Argumenten:

1.1
De totale bijdrage voor de gemeente Hillegom daalt van € 372.000 naar
€ 362.700
De bijdrage voor 2011 is conform de gemaakte afspraken. Cocensus heeft een
taakstellende bezuiniging opgenomen van 25% in 2013 op de uitvoeringskosten. In
2010 is deze bezuiniging inmiddels al 15%. Voor 2011 rekenen wij erop dat deze is
toegenomen tot 18%.
Daarnaast is rekening gehouden met loon- en prijscompensatie (0,8%) en accresstijging (0,5%). Dit betreft een stijging van het aantal objecten uit hoofde van
nieuwbouw.
Financiële dekking:
Niet van toepassing
Urgentie:
Urgentie:
Cocensus moet voor 15 juli 2010 de begroting aan de provincie aanbieden. In de
vergadering van 21 mei jl. van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Cocensus,
heeft het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur gemandateerd om de begroting
2011 vast te stellen. Dit besluit was noodzakelijk om te voldoen aan de vaststelling
van de begroting voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt.
Uw zienswijze wordt na behandeling in de raadsvergadering van september aan
Cocensus aangeboden.
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Kanttekeningen:

1.1

De bezuinigingstaakstelling van onze kadernota 2011 wordt niet gerealiseerd

In de kadernota 2011 is rekening gehouden met een bezuinigingsmaatregel van 5%
op de gemeenschappelijke regeling. Cocensus heeft bij het aangaan van de GR een
efficiencykorting van 25% doorberekend. Te bereiken in 2013. Deze is inmiddels in
onze begroting verwerkt.
Het is onmogelijk om naast de 25% maatregel nog eens 5% extra te bezuinigen.
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