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Onderwerp:  

Jaarrekening 2011 en ontwerpbegroting 2013 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 

 

Wij stellen voor:  

- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 Gemeenschappelijke regeling 

Cocensus. 

- de jaarrekening 2011 Gemeenschappelijke regeling Cocensus voor 

kennisgeving aan te nemen. 

- af te zien van een zienswijze. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2010 

 

 

Inleiding: 

Van de gemeenschappelijke regeling Cocensus zijn de jaarrekening 2011 en de ontwerp- 

begroting 2013 ontvangen. Cocensus vraagt om uw zienswijze voor de ontwerpbegroting 

2013 overeenkomstig artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling.  

 

Argumenten: 

1. Door kennis te nemen van de rekening en de ontwerpbegroting houdt de 

gemeenteraad inzicht in het functioneren van de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus. 

2. Het kenbaar maken van de jaarstukken is een wettelijke verplichting. De ontwerp- 

begroting past binnen de kaders die gesteld zijn door de deelnemende gemeenten.  

 

Rekening 2011 

De rekening 2011 sluit met een klein positief resultaat van € 568 en wordt toegevoegd 

aan de (negatieve) algemene reserve. De begroting 2011 was nog uitgegaan van een 

positief resultaat om de negatieve algemene reserve weg te poetsen. Naar het nu laat 

uitzien wordt dit streven in 2012 bereikt. Er is een goedkeurende verklaring van de 

accountant en de rekening geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
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Begroting 2013 

De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. De 

samenwerking met de organisatie Cocensus is overeenkomstig de 

dienstverleningsovereenkomst.  

 

Zienswijze 

Af te zien van het inzenden van een zienswijze. 

 

Financiële dekking: 

De financiële dekking is voorzien in de rekening 2011 en de ontwerpbegroting 2013 

en meerjarenbegroting 2014-2016. De opgenomen bedragen zijn conform de 

afspraken bij toetreding in de gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

 

Communicatie/Participatie: 

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarstukken, inclusief een 

aankondiging op de gemeentepagina, ter inzage gelegd bij onze balie. 

 

Urgentie: 

Geen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief GR Cocensus dd 27-06-2012 inzake ontwerpbegroting 2013 Cocensus inclusief bijlage 

- Brief GR Cocensus dd 15-02-2012 inzake jaarverslag 2011 Cocensus inclusief bijlage 

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. 14-0252 
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