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1. Algemeen
 1.1. Inleiding
 Voor u Iigt de vierde jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Cocensus is op 15
 december 2006 opgericht met als belangrijkste taak om alle uiwoerende werkzaamheden op het
 gebied van gemeentelijke belastingen voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer te verrîchten.
 Op 1 mei 2009 is de gemeente Hillegom toegetreden tot Cocensus en per 1 januari 2010 is de
 gemeente Beverwijk toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling.
 De jaarrekening 2010 is afgesloten met een negatief resultaat van 22.000 euro, Dit resultaat wordt per
 saldo verklaard door een nadeel op de financieringslasten, in casus betaalde rentelasten. De
 systematiek van maandelijkse bevoorschotting van de gemeenschappelijke regeling leidde in 2010 tot
 een roodstand in het eerste halfjaar, die in de tweede helft van het jaar is ingelopen. De roodstand
 wordt veroorzaakt omdat in het uitgavenpatroon van de gemeenschappelijke regeling ca 65% van de
 uîtgaven zich concentreren in de eerste vijf maanden van het jaar. Het gaat dan om zaken als
 onderhouds- en Iicentiecontracten, de aflossing op de geldlening ter financiering van de
 kapitaalinvesteringen en de uitkering van het vakantiegeld, Voor 2011 zijn afspraken gemaakt met
 leveranciers over gefaseerde betaling van de contracten en met de opdrachtgevende gemeenten over
 een bevoorschotting per kwartaal. Dit is toereikend om Iiquiditeîtspositie van de gemeenschappelijke
 rekening te beheersen.
 Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van 22.000 euro te verrekenen met de algemene
 reser-ve van Cocensus. Deze komt daarmee uit op een bedrag van 30.000 negatief.
 In de periode 2007-2010 heeft de gemeenschappelijke regeling omvangrijke efficiencybesparingen
 gerealiseerd voor de deelnemende gemeenten. Daarnaast heeft het jaar 2010 zich gekenmerkt door
 een bovenmatig hoog langdurig ziekte verzuim. Beide factoren hebben de nodige druk gelegd op de
 bedrijfsvoering van de gemeenschappelijke regeling. Voor het jaar 2011 zijn geen aanvullende
 taakstellingen in de begroting verwerkt, daarnaast is het langdurig ziekteverzuim ultimo 2010 redelijk
 afgenomen en zijn een aantal medewerkers weer aan het werk. A1 met al is er een redelijke
 verwachting, dat wij het jaar 2011 kunnen afsluîtën met een positief resultaat teneinde de negatieve
 algemene reserve weg te werken. Mocht er in de loop van 2011 blijken, dat dit niet mogelijk is, dan
 zullen wij aan de deelnemende gemeenten een incidentele bijdrage vragen teneînde de resewepositie
 uit het negatief te halën.
 1.2. Organisatie
 Cocensus is een gemeenschappelijke regeling op het niveau van de gemeentelijke colleges van B&W.
 Cocensus is op 1 januari 2007 formeel van start gegaan en richt zich daarbij op het verzorgen van
 werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ en de heffing en invordering van gemeentelijke
 belastingen en rechten. In de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met medio 2009 zijn deze
 werkzaamheden verzorgt voor de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer de oprichters van
 Cocensus. Medio 2009 is de gemeente Hillegom toegetreden en met ingang van 1 januari 2010 de
 gemeente Beverwijk. Cocensus heef't een algemeen- en het dagelij ja bestuur.
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Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur
 Voorzitter AB / DB
 Plv. voorzitter AB / DB
 Lid Al
 Lid
 Lid
 Jeroen Nobel
 Pieter Heiliegers
 Steffe Bak wethouder gemeente Haarlemmermeer
 Ewout Cassee wethouder gemeente Haarlem
 Carmen van der Hoff wethouder Hillegom
 wethouder gemeente Haarlemmermeer
 wethouder gemeente Haarlem
 AB
 AB / DB
 Lid AB
 Lid AB / DB
 Lid AB
 Benoeming van de Ieden van het algemeen en dagelijks bestuur heeft op 21 mei 2010 plaatsgevonden,
 dit voor een periode van 4 jaar.
 Jan van Griensven wethouder Flillegom
 Maarten Dijkshoorn wethouder Beverwijk
 Han van Leeuwen burgemeester Beverwijk
 Het or|anisatieschema van Cocensus ziet er als volxt uit:
 éhy
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Overzicht toegestane formatie Cocensus
 4,56
 Directie + staf
 6,00
 Bedrijfsbureau
 25,00
 WOZ
 13,56
 Gegevens en Applicatiebeheer
 13,22
 Heffingen en Bezwaar
 16,56
 Invordering
 79,89
 Totale formatie
 1.3. Korte terugblik op 2010 en nieuwe ontwikkelingen
 Een belangrijke ontwikkeling in 2010 was de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling met de
 gemeente Beverwijk. Daarmee is het verzorgingsgebied van Cocensus net boven de 350.000 inwoners
 gekomen. In 2010 zijn een aantal goede contacten gelegd met potentiële nieuwe deelnemers aan de
 GR. Naar verwachtîng gaat dit Ieiden tot uitbreiding van Cocensus. Mede doordat er in 2010 na de
 gemeenteraadsverkiezingen nieuwe gemeentebesturen zijn gevormd verwachten wij finale
 besluitvorming daarover in het 20 kwartaal van 2011.
 Nadat in 2009 lso-certificering voor het management- en kwaliteitssysteem van Cocensus is behaald,
 is het systeem medio 2010 voor het eerste extern getoetst op onderhoud. Deze toetsing is succesvol
 verlopen en de certificering is daarmee verlengd.
 In overleg met de opdrachtgevende gemeenten zijn kwartaalrapportages aanmerkelijk
 toegankelijker en transparanter geworden. Daarnaast is in samen met de accountant een model voor
 de financiële afstemming met de deelnemende gemeenten (journalisering) opgesteld. Dit heeft een
 ver-volg gekregen in het in overleg met de accountant ontwikkelen van een model voor (maandelijkse)
 interne controle.
 In 2010 was het voor het eerst mogelijk voor burgers van de deelnemenje gemeenten van de GR om
 digitaal bezwaar te maken. Dat was een van de eerste producten van de investeringen in digitale
 dienstverlening (E-Gouw). Zonder al te veel promotie waren wij toch aangenaam verrast door het feit
 dat ca 25% van de bezwaren Iangs deze weg zijn ingediend. De digitale ontwîkkelingen gaan gestaag
 voort, denk aan digitale nota's archivering, en koppelingen met andere gegevensbestanden, zoals die
 van de rijksbelastingdienst, de rijksdienst voor het wegverkeer en de uitkeringenadministratie
 (SuwiNet).
 In de 2* helft van 2010 is een nieuw bedrijfsplan voor de periode 2011-2014 opgesteld. Naast een
 terugblijk en een vooruitblik op nieuwe ontwikkelingen op alle terreinen wordt daar ook ingegaan op
 Jaarverslag 2010 GR Cocensus Pagina 5
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de groeiambitîe van Cocensus. Deze is door het Bestuur van Cocensus gesteld
 verzorgîngsgebied van 500.000 inwoners.
 Net zoals in 2010 zullen ook in 2011 de ontwikkelingën op het gebied van de basisregistraties en in het
 bijzonder de BAG, maar ook ontwikkelingen op het gebied van omgevingvergunningen (WABO) en
 kaartmateriaal (GBT) leiden tot de nodige veranderingen in de werkprocessen inclusîef de daaraan
 verbonden financiële gevolgen. Vanuit rijksoverheid zijn harde eisen gesteld aan aanpassingen op het
 gebied van software, zodat via automatisch berichtenverkeer informatie kan worden uitgewisseld via
 landelijke voorzieningen. Het realiseren van (technische) koppelvlakken is daarbij zowel binnen
 gemeenten als binnen Cocensus een (Iastig) begrip geworden. In de risicoparagraaf van de begroting is
 reeds melding gemaakt van het feit dat aanpassingën in de software van de belastingpakketten om
 een en ander te realiseren zal doorwerken in de kosten van deze software.
 een
 2. Bedrijfsvoering
 Voor het Ieveren van een klantgerichte en kwalitatief goede dienstverlening aan onze opdrachtgevers
 en de inwoners van Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk is een goede bedrijfsvoering
 onontbeerlijk. In het bedrijfsplan van Cocensus zijn naast een Missie en een Visie ook een aantal
 doelstellingen geformuleerd die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. In deze paragraaf zullen wij
 de activiteiten benoemen die in 2010 op de diverse terreinen zijn ondernomen.
 2.1 HRM
 Functiegebouw
 In januari 2010 is het nieuwe functiegebouw van Cocensus ge'l'mplementeerd. Er zijn hierop geen
 bezwaarschriften ontvangen.
 Leeftijdsbewustpersoneelsbeleid
 |oals in de CAO is overeengekomen heeft Cocensus een Ieeftijdsfasebewust-personeelsbeleid
 geformuleerd. Gezien het feit dat de gemiddelde Ieeftijd van de medewerkers van Cocensus hoog is,
 Iigt het accent op vitaliteit, kennisoverdracht en mobiliteit. Hiervoor zullen nadere plannen ontwikkeld
 worden voor de komende jaren. Leidinggevenden houden tijdens de POP gesprekken rekening met de
 Ievensfase van de medewerker en maken hierover nadere afspraken voor de toekomst.
 Herziening FuBo-systematiek
 In het laatste kwartaal van 2010 heefl de ondernemingsraad van Cocensus haar instemming gegeven
 voor het invoerën van het beoordelingsgesprek. In 2011 zal het beoordelingsgesprek ingevoerd
 worden.
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Opleidingen
 Evenals het voorgaande jaar is het opleidingsplan 2010 vooral tot stand gekomen door input vanuit de
 functionering - en POP- gesprekken. Het is belangrijk dat medewerkers van Cocensus beschikken over
 actuele informatie/jurisprudentie etc. Veelal gebeurt dit jaarlijks door in-company trainingen waarbij
 een aantal thema's centraal staan. Totaal is er in 2010 ca. f 75.000 uitgegeven aan opleidingen.
 Bij de afdeling Invordering zijn nog steeds een aantal medewerkers bezig met hun HALo-opleiding aan
 de Bestuursacademie. Momenteel wordt er gezocht naar een alternatief voor deze opleiding.
 Ook hebben drie nieuwe medewerkers bij de afdeling lnvordering begeleiding en training gekregen
 zodat zij relatief snel inzetbaar waren binnen de afdeling. Daarnaast hebben vrijwel alle medewerkers
 van Invordering een in-compay training gevolgd op het gebied van kwijtschelding en/of invordering.
 Opleidingen bij de afdeling WOZ stonden veelal in het Iicht van ''hercertificering'' en voor nieuwe
 medewerkers basiscursussen WOZ. Daarnaast hebben alle betrokkenen van de WOZ een in-company
 training gevolgd bij van den Bosch & Partners.
 Ook de medewerkers van de afdeling Heffingen & Bezwaar en Gegevens & Applicatiebeheer hebben
 deze in-company training gevolgd.
 Eind 2009 heeft het Management Team een teamtraining gehad. De visie en de kernbegrippen die
 gedefinieerd zijn tijdens deze teamsessie zijn in 2010 gedeeld met alle medewerkers tijdens de
 jaarlijkse presentaties van de werltplannen per afdeling.
 Hillegom/Beverwijk
 Eén medewerker van de gemeente Hillegom is in januari 2010 alsnog benoemd bij Cocensus.
 Eveneens in januari 2010 zijn 7 medewerkers van de gemeente Beverwijk aangesteld bij Cocensus. Een
 voormalig medewerker van de gemeentë Beverwijk heeft Cocensus op eigen verzoek verlaten.
 GO Cocensus
 Aangezien er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden op het gebied van arbeidsvoorwaarden is in
 overleg met de Ondernemingsraad besloten om in 2010 geen overleg te plannen met het GO en het
 Dagelijks Bestuur.
 Ondernemingsraad
 In juli 2010 was de zittingsperiode van de eerste OR van Cocensus alweer voorbij. Alle leden hebben
 zich opnieuw verkiesbaar gesteld en aangezien er geen andere kandidaten waren is de samenstelling
 van de Ondernemingsraaj ongewijzigd hebben er dientengevolge geen verkiezingen
 plaatsgevonden.
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In- en uitstroom
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 r.1. U i td i e n st
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 Mede door toetreding van de gemeente Beverwijk zijn er in het afgelopen kalenderjaar 16 nieuwe
 medewerkers bij cocensus benoemd. slechts 3 medewerkers hebben Cocensus in 2010 verlaten, Eén
 daarvan is een voormalig medewerker van Beverwijk, die reeds een andere baan had aanvaard en de
 andere persoon was iemand die op contractbasis werkzaam was.
 2.2. Financiën
 Risicomanagement
 Bij de interim controle 2008 is door de accountant opgemerkt dat er vooralsnog geen sprake was van
 integraal risicomanagement bij Cocensus. Hierdoor bestond het risico dat laat wordt onderkend welke
 (mogelijke) risico's C|ocensus loopt. Door een praktisch systeem van risicomanagement te
 implementeren met daaraan gekoppeld een controleplan, zijn in 2009 deze risico's in kaart gebracht
 en kan voortijdig bijgestuurd worden. Om tot een controleplan te komen is er aangehaakt op de
 procesbeschrijvingen die werden gemaakt ten behoeve van de ISO certificering in 2009. In 2010 is een
 vervolg gegeven aan het risicomanagement, heeft een actualisatie plaatsgevonden en worden de
 risico's en beheermaatregelen elk kwartaal besproken in het MT.
 Bij risicomanagement wordt er inzicht gegeven in belangrijke risico's en zijn de beheersmaatregelen
 hierop bepaald. Een overzicht van deze beheersmaatregelen vormt het controleplan. In hoofdlijnen
 worden de volgende zaken vastgelegd:
 risico's be noe m e n;
 aangeven of het risico financieel of niet financieel is;
 omvang van het risico aangeven d.w.z. wat is de kans dat het risico zich voordoet en wat is de
 impact van het risico;
 beheersmaatregelen bepalen op het vermîjden dan wel beperken van de risico/s;
 aangeven hoe gecontroleerd wordt op het toepassen van de beheersmaatregelen.
 y h
 Het beheren van het controleplan wordt meegenomen in de werkplannen. ''
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Cashflow
 In 2009 is reeds onderkend dat de cashflow positie van Cocensus onevenwichtig is. Dat wordt
 veroorzaakt door het feit dat 2/3 deef van de uitgaven zich concentreert in de eerste 5 maanden van
 het jaar. In de jaarrekening 2010 heeft het opvangen van deze onevenwichtigheid geleid tot een
 financieringsnadeel, voornamelijk veroorzaakt door roodstand op de rekening van de BNG. Voor 2011
 zijn er reeds afspraken gemaakt met de gemeenten om via een kleine wijziging in het betalingsregime
 dit zoveel mogelîjk te voorkomen.
 2.3 Kwaliteit, Arbo en Milieu
 Clnder regie van onze kwaliteitsmedewerker heeft ter behoud van de in 2009 verkregen ISO-
 certificering het verdere onderhoud en actueel houden van de beschreven werkprocessen
 laatsgevonden. kerder heeft aan de hand van het auditplan 2010 een aantal interne audits
 p
 laatsgevonden. Kema Quality heeft een ve|olg-audit uitgevoerd welke met een positief oordeel is
 p
 afgesloten. Het fenomeen 'werkprocessen' heeft binnen de organisatie meer bekendheid en
 waardering gekregen, Dit blijft echter nog we! en aandachtspunt. De BHV'ers hebben hun jaarlijkse
 training gevolgd, hebben de toets positief afgerond en zijn daarmee weer voor een jaar gecertificeerd.
 Daarnaast hee'ft er een werving plaatsgevonden en dît heeft geresulteerd in de aanmelding van 5
 nieuwe Ieden voor de BHV.
 2.4. Facilitair
 Naast het verzorgen van alle reguliere taken op facilitair gebied is in 2010 het inkoopbeleid van
 Czocensus beschreven, dit inclusief het actualiseren van de algemene voorwaarden, en door het MT
 vastgesteld. Verder is het project 'huisstijl' in samenwerking met Ricoh geëffectueerd en afgerond. Als
 evolg hien/an worden de benodigde Iogo's op de diverse producten mee geprint in plaats van het
 g
 ebruik van voorbedrukt briefpapier etc. Tevens zijn binnen Word een aantal huisstijlproducten
 beschikbaar gekomen. De opzet van de telefonie binnen Cocensus is in 2010 geheel gereorganiseerd.
 Doelstelling hierbij was de telefonische bereikbaarheid te verbeteren en inkomende gesprekken
 daarbij beter naar de juiste plek te begeleiden. Tevens is een technische voorziening getroffen
 waardoor de telefoon automatisch in-/uitgeschakeld wordt door middel van het in-/uitloggen van de
 PC.
 2.5. ICT
 Belangrijkste ontwikkelingen op het gebîed van de ICT hebben betrekking op de performance en het
 informatie beveiligingsbeleid. Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden gericht op het
 verbeteren van de performance, met name ten behoeve van de gebruikers van de Gouw-applicatie. Dit
 heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de performance als 'goed' wordt ervaren. Mede naar
 aanleiding van de introductie van de inkijkfunctie van het SuwiNet, is het informatie beveiligingsbeleid
 vastgelegd. Dit informatie beveiligingsplan is door het MT vastgesteld. De verdere uitvoering van dit
 lan gaat in 2011 plaatsvinden. Verder is in de tweede helft van 2010 een gewijzigde invulling
 13
 erealiseerd op het gebied van het technisch applicatiebeheer. Naast het genereren van de benodigde
 y
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know-how is tevens een verbeterde c.q, nauwe samenwerking met applicatiebehear ontstaan. Het
 gehele traject met betrekking tot de autorisaties nu nagenoeg afgerond. Tot slot is in concept een ICT-
 protocol beschikbaar. In dit protocol zijn de regels opgenomen die gericht zijn op het gebruik van
 elektronische faciliteiten zoals e-mail en internet. Naast de regels voor het gebruik zijn hierbij
 eveneens de regels opgenomen voor het vastleggen en monitoren van dit gebruik.
 Beleid
 In 2010 zijn de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO), inclusief nadere uitwerking, zowel binnen
 Clocensus als de deelnemende gemeenten nader geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat de DVO? voor
 wat betreft de formele kant aangepast zijn op de nieuwe GR. In de nadere uitwerking zijn verder in
 overleg met de deelnemers een aantal wijzigingen doorgevoerd. In augustus zijn door deelnemers van
 het Opdrachtgeversoverleg (OGO) de synchronisatie voorstellen besproken. Deze voorstellen zijn erop
 gericht om de belastingverordeningen van de 4 deelnemënde gemeenten zoveel als mogelijk met
 elkaar in overeenstemming te brengen. Hierbij blijft het eigen gemeentelijke identiteit uiteraard in
 stand. Aansluitend heeft Cocensus de voorgelegde verordeningen 2010 getoetst en voorstellen
 aangereikt voor de verordeningen 2011. Met de deelnemers van het OGO is overeengekomen dat
 cocensus in 2011 de bouwstenen voor de gemeente gaat leveren ten behoeve van het berekenen van
 belastingtarieven teneinde de gewenste opbrengsten te kunnen realiseren en daarbij tevens de
 concepten voor de bijbehorende verordeningen gaat aanbieden.
 3. Uitvoering belastingen 2010
 Aanslagoplegging 2010
 Maandelijks hebben producties plaatsgevonden van aanslagen gemeentelijke belastingen. Voor de
 emeente Haarlemmermeer is van de totaal bijgestelde begrote netto opbrengst voor het
 g
 belastingjaar 2010 ad f 76.598.000 in het kalënderjaar 2010 een opbrengst gerealiseerd van
 f) 76.992.000 i.c. 100,5 %. Voor gemeente Haarlem is van de totaal begrote netto opbrengst voor het
 belastingjaar 2010 (excl. De effecten van de kwijtschelding) ad f 56.950.000 in het kalenderjaar 2010
 een opbrengst gerealiseerd van |2 56.895.000 i.c. 99,9 %. Voor de gemeente Beverwijk is van de totaal
 begrote netto opbrengst voor het belastingjaar 2010 ad f 16.606.000 in het kalenderjaar 2010 een
 opbrengst gerealiseerd van é) 16.302.000 i.c. 98,2 %. Voor gemeente Hillegom is van de totaal begrote
 netto opbrengst voor het belastingjaar 2010 ad f 7.344.000 in het kalenderjaar 2010 een opbrengst
 gerealiseerd van fz 7.199.000 i.c. 98 %.
 Aanslagen kunnen gedurende drie jaren worden opgelegd. Dit betekent dat bovenvermelde
 percentages in 2011 en 2012 nog verder verhoogd zullen worden.
 Aanslagoplegging in 2010 over oude belastingjaren
 In 2010 zijn ook nog aanslagen verzonden over de belastingjaren 2008 en 2009. Voor de gemeente
 Haarlemmermeer is in 2010 over het belastingjaar 2009 nog een bedrag van é2 3.120.000 op aanslag
 gebracht en met betrekking tot het belastingjaar 2008 een bedrag van f 1.159.000.
 voor de gemeente Haarlem in 2010 over het belastingjaar 2009 nog een bedrag van
 ,ç 2 289.000 op aanslag gebracht en met betrekking tot het belastingjaar 2008 een bedrag van
 f 413.000 op aanslag gebracht.
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Met betrekking tot 2008 zullen geen aanslagen meer worden opgelegd. Voor de gemeenten Hillegom
 en Beverwijk worden gelet op de datum van toetreding, geen aanslagen over de belastingjaren 2008
 en 2009 verzorgd.
 lnvordering
 Voor het belastingjaar 2010 zijn voor Haarlem en Beverwijk na het vervallen van de betaaltermijn (eind
 april), in mei de eerste aanmaningen verzonden. In juni zîjn vervolgens de daaruit voortvloeiende
 dwangbevelen verzonden.
 Voor Haarlemmermeer en Hillegom zijn na het vervallen van de betaaltermijn voor het belastingjaar
 2010 (eind mei), in juni de eerste aanmaningen verzonden. In augustus zijn vervolgens de daaruit
 voortvloeiende dwangbevelen verzonden.
 Aansluitend hebben er voor de vier deelnemende gemeenten maandelijks productîes aanmaningen en
 dwangbevelen plaatsgevonden. Ook in 2011 zullen er in principe maandelijks producties ten behoeve
 van aanmaningen en dwangbevelen plaatsvinden.
 Verder valt op te merken dat er in het kalënderjaar 2010 voor zowel Haarlem als Haarlemmermeer een
 kleine afname is ontstaan in het totaal aantal aanmaningen. Voor het totaal aantal dwangbevelen valt
 voor Haarlem op te merken dat ook hier sprake is van een kleine afname en voor de Haarlemmermeer
 is er sprake van een vergelijkbare totaal aantal als in het kalenderjaar 2009. Met betrekking tot
 Hillegom en Beverwijk is een vergelijking met het kalenderjaar 2009 niet te maken aangezien de cijfers
 over 2009 bij Cocensus onbekend zijn.
 Kwijtschelding
 In 2010 is er voor het tweede maal gebruik in samenwerking met het Inlichtingenbureau gemaakt de
 eautomatîseerde kwîjtschelding voor zowel Haarlem als Haarlemmermeer. De gemeente Beverwijk
 heeft voor de eerste maal gebruikt gemaakt van de geautomatiseerde kwijtschelding en de gemeente
 Hillegom zal in 2011 voor het eerst gebruik gaan maken van dit instrument.
 Van alle belastingschuldigen die vooraf toestemming hadden verleend voor de geautomatiseerde
 toetsing is uiteindelijk aan rond 40 % kwijtschelding verleend. Dit resultaat betekent in de praktijk een
 afname van rond 20%, hetgeen o.a. verklaard wordt door een verbetering van de geautomatiseerde
 toetsing bij het lnlichtingenbureau.
 Met betrekking tot de afhandeling van de niet geautomatiseerde kwijtscheldïngsaanvragen was eind
 2010 99% van alle kwijtscheldingsaanvragen afgedaan. De nog te behandelen verzoeken zijn ingediend
 naar aanleiding van aanslagen die in het laatste kwartaal van 2010 zijn opgelegd.
 Ten aanzien van het belastingjaar 2010 zijn in totaal 6.231 feitelijke verzoeken om kwîjtschelding
 ontvangen en zijn z.o7lgeautomatiseerde verzoeken verwerkt. Per saldo 8.301. p
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Bezwaarschriften
 De behandeling van bezwaren is dit jaar in vergelijking met 2009 efficiënter verlopen, Met betrekking
 tot het belastingjaar 2010 zijn er voor de gemeente Haarlem, Haarlemmermeer, Beverwijk en Hillegom
 in totaal 9.614 bezwaren en 24 beroepen afgedaan. Daarnaast zijn er voor de belastingjaren 2008 en
 2009 ook nog eens 2.471 bezwaardossiers en 130 beroepen behandeld, zodat in totaal 12.239 dossiers
 zijn afgedaan.
 op 31 december 2010 stonden er in totaal nog 650 dossiers met betrekking tot belastingjaar 2010 ter
 verwerking open (387 WOZ en 263 heffingen). Deze bezwaren hebben betrekking op WOZ-
 beschikkingen/aanslagen welke aan het eind van 2010 zijn opgelëgd, of hebben betrekking op WOZ-
 beschikkingen/aanslagen waarbij nog overleg plaatsvindt met belastingplîchtigen. Deze
 bezwaarschriften zullen binnen de gestelde wettelijke termijn worden afgedaan.
 verder heeft Cocensus de Woz-bezwaren voor de gemeente Oegstgeest behandeld. In totaal zijn in
 2010 alle Woz-bezwaren/-beroepen voor Oegstgeest afgedaan (514 bezwaren en 15 beroepen).
 Het totaal in 2010 door cocensus afgehandelde bezwaar/beroepsdossiers komt hiermee op 12.768.
 Herwaardering
 In 2010 heeft Cocensus voor de eerste keer de herwaardering voor de gemeenten Hillegom en
 Beverwijk verzorgd. Het modelmatig waarderen van niet-woningen Ievert steeds betere resultaten op
 maar vergt nog wel de nodige inspanningen om de kwaliteit van de gegevens op niveau te
 krijgen/houden. Het modelmatig waarderen van woningen wordt elk jaar weer verder verbeterd. Het
 ercentage woonobjecten dat op deze manier van een waarje wordt voorzien Iigt rond de 90%,
 p
 Voor de vier deelnemende genneenten is de herwaardering tijdig gerealiseerd en is vanuit de
 Waarderingskamer de benodigde toestemming ontvangen om tot het verzenden van de beschikkingen
 over te gaan. Het aantal bezwaarschriften tegen deze Woz-beschikkingen is in vergelijking met 2009
 lager uitgevallen.
 Gegevens en Applicutiebeheer
 In 2010 zijn we gaan werkën met de samengevoegde database in Gouw van de gemeente Haarlem,
 Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk. De samenvoeging is succesvol verlopen. Door de komst van
 Hillegom en Beverwijk zijn er vele (kleinere) heffingen bîjgekomen. Zo zijn bijvoorbeeld voor het eerst
 marktgelden en bouwleges op aanslag gebracht.
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4. Ontwikkelingen per Afdeling
 4.1. Afdeling Invordering
 Personeel
 Het jaar 2010 werd voor de afdeling Invordering wederom gekenmerkt door veel uitval van uren o.a.
 als gevolg van Iangdurige ziekte van diverse medewerkers. Tevens zijn er door diverse medewerkers
 ook veel uren besteed aan opleiding (1VA) wat ''ten koste'' is gegaan van de direct productieve uren.
 Door de uitbreiding met de gemeenten Hillegom en Beverwijk is de afdeling Invordering uitgebreid
 met twee medewerkers die afkomstig zijn vanuit de gemeente Beverwijk. In 2010 heeft één
 medewerker van de afdeling Invordering Cocensus verlaten.
 In januari 2010 is gestart om in samenwerking met Involon een drietal medewerkers door mîddel van
 training on the job, op te Ieiden. Naar verwachting zullen deze drie medewerkers, die op dit moment
 nog een jaarcontract hebben, in 2011 in vaste dîenst komën bij Cocensus.
 De verwachting is dat 2011 voor de afdeling lnvordering op het gebied van personeel (formatie) een
 stabiel jaar wordt, waarbij mogelijk alleen verandering zal optreden op het moment dat er nieuwe
 deelnemers tot Cocensus toetreden.
 Processen
 In 2010 zijn de werkprocessen van de afdeling lnvordering nader tegen het Iicht gehouden teneinde te
 onderkennen waar eventueel nog efficiencyslagen kunnen worden gemaakt. Verder is gestart om de
 procesbeschrijvingen aan te vullen met de bijbehorende werkinstructies.
 4.2. Afdeling WOZ
 Personeel
 In 2010 is de vacature senior medewerker die was ontstaan na de reorganisatie intern ingevuld. Verder
 is de integratie van voormalige medewerkers van Hillegom en Beverwîjk goed verlopen en hebben die
 medewerkers weer een ''thuis gevoel'' gekregen. Het zijn Cocensus-medewerkers geworden.
 Het afgelopen jaar zijn er bij de afdeling drie Iangdurige zieken. Hierdoor werd het noodzakelijk om na
 verloop van tijd externe krachten in te huren teneinde stagnatie in de werkzaamheden te voorkomen.
 verder is het jaar 2010 op personeelsgebied een goed jaar geweest. Het Medewerkers Tevredenheid
 onderzoek (MTO) is positief verlopen en Iiet een verbetering zien t.o.v. twee jaar geleden. Ook de
 bespreking van dit MTO is in een goede sfeer verlopen
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opleiding
 Begin 2010 is het kennisniveau van de medewerkers weer geactualiseerd door middel van een training
 verzorgd door Van den Bosch en Partners. Hierbij is de laatste wetgeving op belastinggebied uitvoerig
 behandeld.
 De taxateurs hebben hun WOZ bijscholing met goed gevolg en hebben daarmee hun certificering
 behouden. Daarnaast is een medewerker begonnen met een opleiding tot Woz-taxateur en hebben
 een aantal inventariseerders de cursus Woz-medewerker succes vol doorlopen.
 Processen
 De in het kader van de Iso-certificering vastgelegde procesbeschrijvingen zijn in 2010 verder
 onderhouden en daarmee zijn een aantal aanpassingen verwerkt. De Waarderingskamer heeft in
 september tîjdens controlewerkzaamheden ook de procesbeschrijvingen van de Woz-processn
 beoordeeld. Zij hebben geconcludeerd dat deze op orde zijn en hebben daarbij een paar
 verbetewoorstellen aangereikt. Deze worden overgenomen.
 4.3. Afdeling Heffingen & Bezwaar
 Personeel
 Aan het begin van 2010 was er binnen de afdeling Heffingen & Bezwaar een vacature voor een
 medewerker. Deze vacature gebruikt als doorgroeimogelijkheid voor een administratief
 medewerker. Na het volgen van een opleidingstraject en stage is de vacature voor deze medewerker
 dan ook vervuld. Hierdoor ontstond een vacature voor een administratief medewerker, die direct weer
 is ingevuld. De aansluiting van Beverwijk heeft geresulteerd tot de komst van twee medewerkers (1,66
 fte). In de Ioop van 2010 is door het vertrek van één van deze medewerkers een vacature ontstaan, die
 per 1-1-2011 weer is vervuld. Ook in 2010 is een stageplaats gecreëerd voor een Ieerling van het Nova
 college. In de piekperiode is er gebruik gemaakt van inhuurkrachten, zowel op administratief als op
 medewerker niveau.
 Processen
 De aansluiting van de gemeente Hillegom en Beverwijk bij Cocensus heeft er toe geleid dat er vele
 nieuwe heffingen bij zijn gekomen die eerder niet door Cocensus werden verzorgd. Ondanks enkele
 opstartproblemen, is het gelukt om al deze nieuwe heffingen daadwerkelijk op aanslag te brengen.
 2010 stond in het teken van digitalisering. In 2010 is gestart met het mogelijk maken van bezwaar
 indienen via internet, wat direct een groot succes was gezien het feit dat er 2.407 bezwaren via
 internet zijn ontvangen. Daarnaast is dit jaar gestart met het aanbieden van digitale nota's. Hierdoor is
 het voor belastingplichtigen ook mogelijk geworden om hun aanslagbiljet digitaal te gaan ontvangen.
 Jaarverslag 2010 GR Cocensus à Pagina 14
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4.4. Afdeling Gegevens en Applicatiebeheer
 Personeel
 In 2010 is functie de coördinator Gegevens ontstaan. De afdelîng bestaat daarmee nu uit twee
 administratieve krachten, acht medewerkers, clrie applicatiebeheerders, één coördinator en één
 afdelingsmanager.
 Opleiding
 In 2010 heefl de afdeling de algemene interne opleidingsdagen doorlopen. Ook heeft één
 applicatiebeheerder een SQL cursus gevolgd. In 2011 zullen met name op het gebied van GT-WOZ
 cursussen worden gevolgd door applicatiebeheer.
 Processen
 Door de afdelingsmanager en coördinator worden de processen up-to-date gehouden. In 2011 zal
 Gegevens & Applicatiebeheer de focus vooral hebben op de kwaliteitsverbeterîng binnen Cocensus.
 Hiervoor zullen werkprocessen worden geschreven, de wetgeving en verordeningen uitgebreid
 worden besproken tijdens overleggen en zal de aandacht vooral gericht zijn op de opschoning van de
 belastingapplicatie.
 4.5. Staf & Bedrijfsbureau
 De werkzaamheden van de Staf&Bedrijfsbureau waren in 2010 met name gericht op het verder
 doowoeren van een aantal beheersmaatregelen, het inventariseren en oplossen van een aantal
 probleempunten en de inbedding binnen Cocensus van de nieuw toegetreden gemeenten Hillegom en
 Beverwijk. Verder is door middel van het actueel houden van de werkprocesbeschrijvingen en het
 verzorgen van (interne/externe) audits de in 2009 behaalde Iso-certificering nader onderhouden. Tot
 slot is er een belangrijke verbeterslag doorgevoerd gericht op het beheren van uitgezette afspraken,
 actiepunten en aanbevelingen. Hiermee worden de relevante onderwerpen vanuit bijvoorbeeld het
 MT de jaarplanner, auditplan en management-letter in een checklist per kwartaal vastgelegd.
 Vastgesteld wordt in welk MT onderwerpen ingebracht moeten worden en wanneer deze afgerond
 moeten zijn. Hiertoe is voor de vergaderingen van het MT een vast agendapunt opgenomen.
 Personeel
 Het bedrijfsbureau heeû in 2010 maatregelen moeten treffen gericht op het technisch
 applicatîebeheer. Dit is nu, gelijk het IcT-beheer, ondergebracht bij een extern bedrijf. Een van de
 medewerkers van het bedrijfsbureau is op basis van een detacheringovereenkomst in 2010
 gedeeltelijk werkzaam geweest bij een van de deelnemende gemeenten. Verder had het
 bedrijfsbureau in 2010 een hoog ziekteverzuim (23,6%). Dit is echter het gevolg van een drîetal
 medewerkers die als gevolg van (fysieke) klachten in 2010 langdurig afwezig zijn geweest. Zonder deze
 Iangdurige ziekte komt het ziekteverzuim binnen het Bedrijfsbureau uit op rond 4,3%. Tot slot is de ad
 interim invulling van zowel de functie van directeur alsmede dîe van hoofd Bedrijfsbureau in 2010
 omgezet in vaste aanstellingen. Verder hebben er binnen het bedrijfsbureau geen personeelsmutaties
 plaatsgevonden.
 Opleidinq
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Bij de Staf&Bedrijfsbureau is afgerond f 3.000 opleidingen uitgegeven. Belangrijkste
 uitgavencomponenten op dit vlak waren: coachîngstraject, themabijeenkomsten belastingen, training
 op het gebied van de ARBO en Gemeentecongres.
 5. Personeel
 Formatieoverzicht:
 Toegestane Bezetting Vacatures lnhuur/ Totaal
 Formatie boven
 bezetting
 Staf 4,56 5,32 0:76 5,32
 Bedrijfsbureau 7,00 6,00 1,00 6,00
 WOZ 25,00 24,33 0,67 1,00 25,33
 Gegevens & 13,56 12,42 1,14 - 12,42
 Applicatiebeheer
 Heffingen & Bezwaar 13,22 12,11 1,11 2,00 14,11
 lnvordering 16,56 18,20 1,64 18,20
 Totaal 79,89 78,38 3,92 5,40 81,38
 Toelichting
 Formutiepluutsen
 Het aantal formatieplaatsen is in 2010 met 7,78 'fte uitgebreid door toetreding van de gemeente
 Beverwijk. De formatie-uitbreiding heeft plaatsgevonden bij de afdelingen Hëffingen & Bezwaar (2,78),
 Gegevens & Applicatiebeheer (2), lnvordering (2) en de afdeling WOZ (1). Verder vond er een
 verschuiving van een formatieplaats plaats tussen de staf en het bedrijfsbureau.
 Vacutures
 De meeste vacatures zijn in 2010 vervuld, ook de wat moeilijker in te vullen functies (taxateur?
 inventariseerder). In 2010 zijn een aantal vacatures intern opgelost zijn. Voorbeelden hiervan zijn de
 Senior functie bij de afdelîng WOZ - een vacature die ontstaan is door de reorganisatie van 2009 -, de
 coördinator Gegevensbeheer bij de afdeling Gegevens & Beheer en de functie van medewerker
 Heffingen & Bezwaar.
 Een 3-tal jonge medewerkers is bij de afdeling Invordering benoemd in de functie van medewerker.
 Met deze 3 medewerkers is geanticipeerd op vertrek van een aantal medewerkers. Daarnaast worden
 deze medewerkers ingezet op andere afdelingen, bij ziekte of piekwerkzaamheden.
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De vacature bij de afdeling Heffingen & Bezwaar, ontstaan doordat een ex-medewerker van de
 emeente Beverwijk alsnog een andere werkgever gevonden heeft, zal in januari 2011 ingevuld
 worden.
 Eén medewerker van de gemeente Hillegom is alsnog per l januari 2010 formeel benoemd bij de
 afdeling Gegevens & Applicatiebeheer. Hierdoor is de 0,55 formatieplaats die ontstaan was door de
 toetreding van Hillegom alsnog ingevuld.
 Mede door toetreding van de gemeente Beverwijk zijn er in het afgelopen kalenderjaar 16 nieuwe
 medewerkers bij Cocensus benoemd. Slechts 3 medewerkers hebben Cocensus, op eigen vërzoek, in
 2010 verlaten.
 Inhuur
 Het inhuren van uitzendkrachten/gedetacheerde vond voornamelijk op de afdeling WOZ, Heffingen &
 Bezwaar en het Bedrijfsbureau plaats. Redenen van inhuur waren vacatures, Tlox-project,
 piekwerkzaamheden en Iangdurig verzuim. Het inzetten van uitzendkrachten bij langdurige ziekte is
 een relatief dure uitweg. Daarom wordt steeds meer een oplossing gezocht in uitwisseling van
 medewerkers van de toegetreden gemeenten. wanneer medewerkers om wat voor reden dan ook,
 tijdelijk niet ingezet kunnen worden op hun eigen functie, kunnen zij re-integreren bij Cocensus en visa
 versa .
 Ziekteverzuim 2010
 Jaar 2010
 - staf 2,63%
 - bedrijfsbureau 23,54%
 - afdeling WOZ 8,54%
 - afdeling gegevens & applicatiebeheer 3,14%
 - afdeling heffingen & bezwaar 3,78%
 - afdeling invordering 8,68%
 Totaal 7,78%
 cocensus heeft 2010 afgesloten met een hoog ziekteverzuimpercentage (zwangerschapsverlof is
 buitenbeschouwing gelaten). Het ziekteverzuim van 2010 bedroeg 7,78%, Het hoge percentage van
 2010 werd veroorzaakt door langdurig verzuim. Een 7-tal medewerkers is in 2010 Iangdurige ziek
 geweest (> dan 100 dagen). Dit hoge verzuim speelde vooral parten op de afdelingen WOZ en
 Invordering en bij het Bedrijfsbureau. De klachten waren zeer divers. In overleg met de ARBO-Unie, de
 medewerker en de afdelîngsmanager wordt zodra dit mogelijk is een re-integratieprogramma
 opgesteld waarbij het uiteindelijk doel volledig herstel is in eigen functie. Helaas is langdurig verzuim
 moeilijk be'l'nvloedbaar, te meer omdat de redenen van arbeidsongeschiktheid niet werk gerelateerd
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Leeit|dsopbouw
 Ieeftijd medewerkers
 Ondanks het feit dat er de afgelopen jaren een aantal jonge medewerkers is benoemd is de
 gemiddelde leeftijd bij Cocensus nog steeds hoog. Zestig medewerkers zijn ouder dan 40 jaar, waan/an
 34 medewerkers ouder zijn dan 50 jaar.
 In 2010 is in samenwerking met de Ondernemingsraad een Ieeftijdsfase-bewustpersoneelsbeleid
 geformuleerd,
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6. Weerstandsvermogen
 Naast de gepresenteerde jaarrekeningcijfers is het van belang om enerzijds inzicht te verschaffen in de
 mee- en tegenvallers die zich kunnen voordoen (de risico/s) en anderzijds de mogelijkheden om
 tegenvallers op te kunnen vangen (weerstandscapaciteit). Dit geeft een beeld van hoe gezond de
 financiële positie van Cocensus is en een beeld van in hoeverre we in staat zîjn om tegenvallers op te
 vangen zonder dat dat ons tot bezuinigingen dwingt.
 Wat betreft het weerstandsvermogen kan geconstateerd worden dat Cocensus van start is gegaan
 zonder een reservepositîe van waaruit tegenvallers kunnen worden opgevangen. Feitelijk bestaat het
 weerstandvermogen uit niets anders dan de in de begroting opgenomen post voor onvoorzîene
 uitgaven. Wel zijn er afspraken gemaakt met de opdrachtgevers over het opbouwen van
 weerstandsvermogen. Deze wordt gevoed middels positieve rekening-resultaten van Cocensus (een
 soort van winstbestemming). Ultimo 2009 was er echter sprake van een negatief saldo op de
 algemene reserve van 7.713 euro.
 over 2010 wordt een negatief resultaat verwacht van 22.020 euro. Voorgesteld wordt om dit tekort ad
 22.020 euro toe te voegen aan de algemene reserve, die daarmee uitkomt op -/- 29.733 euro.
 Risico's
 In de voorgaande jaren is met name de beheersing van de kosten van externe inhuur een punt van
 bijzondere aandacht geweest. Omdat Cocensus een uitvoeringsorgaan is, dient er bij het ontstaan van
 vacatures of bij langdurige ziekte als snel een beroep te worden gedaan op duurdere externe inhuur.
 Daarnaast is er een regulier inhuurbudget voor piekwerkzaamheden, met name als het gaat om het
 afdoen van bezwaren. Met de uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling wordt deze
 kwetsbaarheid iets verminderd, maar het blijft in een relatief kleine en op de uitvoering gerichte
 organisatie wel een punt van aandacht en derhalve een risico. Ook in 2010 is er het nodige ingehuurd
 ter vewanging, waarbij met name het hoge ziekteverzuimpercentage ons parten heeft gespeeld (zie
 hoofdstuk 5.) Hoewel geconstateerd kan worden dat er minder îs ingehuurd dan in voorgaande jaren,
 blijft een productiebedrijf als Cocensus op dit onderdeel erg kwetsbaar.
 Op het gebied van automatisering zijn de leveranciers van de systemen waar Cocensus gebruik van
 maakt druk bezig om hun software aan te passen op de door de rijksoverheid voorgeschreven
 ontwikkelingen in het kader van de BAG, de WABO (omgevingsvergunningen) en GBT (topografisch
 kaartmateriaal). Een en ander heeû al wel geleid tot vooraankondigingen van mogelijke
 tariefsverhogingen van de onderhouds- en licentîekosten. Daarnaast zal de nieuwe regelgeving ook
 Ieiden tot mogelijke aanpassingen in de werkprocessen van Cocensus. Een voorbeeld hiervan is de
 terugmeldverplichtingen aan landelijke voorzieningen. In 2011 zal een onderzoek worden gestal-t om
 vast te stellen of via een combinatie van het bestandsbeheer voor de basisregistraties binnen
 cocensus verdergaande schaalvoordelen op dit gebied gerealiseerd kunnen worden.
 fï'y
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7. Financieringsparagraaf
 Dezë paragraaf geeft u inzicht in de sturing, beheersing en controle van de treasuryfunctie van
 Cocensus. Voor een relatief kleine en startende organisatie is dat in de aanvangsjaren nog
 transparant.
 De kusgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De
 limiet beperkt de omvang van de kortlopende schuld tot 8,5% van de totale Iasten van de primaire
 begroting. Voor 2010 bedroeg de kasgeldlimiet voor Cocensus 'C| 615.600.
 Met een saldo aan kortlopende schulden van é; 1 miljoen wijkt de stand per ultimo 2008 af van de
 norm. lndien we compenseren voor de vlottende activa van |2 1,2 miljoen, dan valt het verschil binnen
 de norm. In 2008 is door het bestuur het treasurybeleid vastgesteld teneinde de financieringsfunctie
 te beheersen, Het absolute risico van de kortlopende financiering voor Cocensus is niet groot omdat
 meer dan 95% van de financiële transacties gerelateerd is aan de opdrachtgevende deelnemers van de
 gemeenschappelijke regeling.
 De rente-risiconorm beperkt het rente-risico op de Ianglopende financiering. De norm bevordert de
 spreiding van de looptijden van de kapitaalmarktleningen (Ianger dan 1 jaar) door de omvang te
 beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast
 (renteherziening). Voor Cocensus speelt dit niet; in 2007 zijn in overeenstemming met de
 afschrijftermijn van gepleegde investeringen een tweetal leningen afgesloten: één met een looptijd
 van 5 jaar en één met een Iooptijd van 10 jaar. In 2008 is een derde lening afgesloten met een looptijd
 van 5 jaar en in 2010 een vierde Iening afgesloten met een Iooptijd van 10 jaar. Het saldo van de
 Ianglopende schulden bedraagt per 31 december 2010 f 3.160.000. De boekwaarde van de activa
 bedraagt per 31 december 2010 f 3.758.146.
 voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de kasstromen, zowel de huidige als de
 toekomstige. Deze kasstromen bestaan uit operationele activiteîten (de exploitatie), investeringen en
 activiteiten in het kader van financiering (aflossingen, stortingen etc.). Het inzicht wordt verkregen via
 een actuele Iiquiditeitsplanninq. In 2008 is een aanvang gemaakt met de verplichtingenadministratie
 ten behoeve van de Iiquiditeitsplanning. Clocensus heeft hier als voordeel, dat alle belastinginkomsten
 bij de opdrachtgevende gemeenten terecht komen. De liquiditeitsplanning heeft derhalve betrekking
 op de relatieve kleine en beheersbare bedrijfsvoering van Cocensus. Hoewel er nog niet systematisch
 gepland is, is er wel voortdurend zicht geweest op de stand van zaken met betrekking tot financiering.
 wat betreft de ynuncieringswqze heeft Cocensus er voor gekozen om aan te sluiten bij de bij beide
 opdrachtgevende gemeenten gebruikelijke kanalen, i.c. de BNG. Enerzijds omdat Cocensus eenvoudig
 te klein is om zelfstandig de markt te bënaderen en anderzijds omdat financiering via de BNG ook aan
 de opdrachtgevende gemeenten maximale zekerheid biedt.
 Het jinancierinqsresultaut bestaat uit het verschil tussen het totaal van de werkelijk betaalde rente
 over de financieringsmiddelen en het totaal van de renteontvangsten (inclusief doorberekende rente).
 Over 2010 is in totaal een bedrag betaald aan rente van f 137.800 en een bedrag aan rente ontvangen
 van f 183. Het financieringsresultaat 2010 van Cocensus bedraagt daarom f 137.617 negatlef.
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8. Financieel Jaarverslag
 8.1. Samenvatting financieel resultaat
 Lasten Primaire Begroting Realisatie Realisatie Afwijking
 Begroting 2010 na 2010 2009 begroting
 2010 wijziging t.o.v realisatie
 2010
 1. Personeel
 - Salarissen 4.401.800 4.401.800 4.245.767 3.558.273 156.033
 - Flexibele formatîe 197.317 142.273 -/-197.317
 - Woon-/werkverkeer 55.000 55.000 47.008 7.992
 - Opleidingen 88.000 88.000 73.823 78.856 14.177
 - Overig 6.000 11.000 41.308 28.155 -/-30.308
 Totaal Personeel 4.550.800 4.555.800 4.605.224 3.807.557 -/-49.424
 2. Huisvesting
 - Kantoor 370.200 370.200 370.223 359.017 -/- 23
 - Energie en water 70.000 70.000 75.690 85.087 -/-5.690
 - Kapitaallasten 115.900 115.900 114.004 115.907 1.896
 - Diensten 70.000 70.000 86.418 71,467 -/-16.418
 Totaal Huisvesting 626.100 626.100 646.335 631.479 -/-20.235
 3. Automatiserîng
 - Servers 141.500 141.500 155.588 137.779 -/-14.088
 - Netwerk/infrastructuur 58.800 58.800 30.670 30.737 28.130
 - Pc's en randapparatuur 80.000 80.000 60.044 55.155 19.956
 - Belastingapplicaties 685.000 705.000 773.313 584.353 -/-68.313
 - Kantoorapplicaties 71.900 71.900 99.401 80.769 -/-27.501
 - Telefonie 120.000 120.000 75.993 82.798 44.007
 - Projecturen Geotax 16.039 0
 - Dientsverlening ICT 200.000 200.000 195.000 195.000 5.000
 - Aandeel WOZ (-/-) -314.000 -314.000 -314.000 -286.300 0
 Totaal Automatisering 1.043.200 1.063.200 1.076.009 896.329 -/-12.809
 4. Overige uitgaven
 - Diverse posten 511.200 521.200 577.094 608.987 -/-55.894
 - Kapitaallasten auto's 3.400 3.400 3.239 3.374 161
 Werkelijke betaalde rente 121,500 121.500 137.798 158,041 -/-16.298
 BNG
 - Gecalculeerde rente -188.200 -188.200 -181.336 -184.577 -/-6.864
 Totaal Overige uitgaven 447.900 457.900 536.794 585.822 -/-78.894
 5. Uitvoering Wet WOZ
 - Budget inhuurcapaciteit 235.900 375.900 517.043 575.769 -/-141.143
 - Aandeel automatisering 314.000 314.000 314.000 286.300 0
 - Overige uitgaven 25.000 25.000 12.158 11.743 12.842
 Totaal uitvoering Wet WOZ 574.900 714.900 843.200 873.812 -/-128.300
 Totaal Lasten 7.242.900 7.417.900 7.707.563 6.794.995 -/-289.663
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Baten Primaire Begroting Realîsatie Realisatie Afwijking
 Begroting 2010 na 2010 2009 begroting
 2010 wijziging t.o.v
 realisatie
 2010
 1. Bijdragen deelnemers GR
 - Haarlem 2.352.000 2.352.000 2.373.241 2.307.000 21.241
 - Maarlemmermeer 3.483.400 3.483.400 3.514.859 3.537.300 31.459
 - Hillegom 372.000 372.000 375.360 250.000 3.360
 - Beverwijk 761.000 761.000 767.873 6.873
 - Uitbreiding werkzaamheden 113.500 0
 Haarlem
 Totaal bijdragen deelnemers GR 6.968.400 6.968.400 7.031.333 6.207.800 62.933
 2. Overige baten
 - Dienstverleningsovereen- 107.366 0
 komsten
 Uitbreiding dîenstverlening 124.500 124.500 107.800 185.082 -/-16.700
 opdrachtgevers
 - Uitbreiding dienstverlening 175.000 178.440 68.995 3.440
 derden
 - Overige verrekeningen 217.787 0 217.787
 opdrachtgevers
 - Meeropbrengst 150.000 150.000 150.000 129.956 0
 Dwanginvordering
 - Extra werkz. Hillegom 42.706 0
 - Extra werk. Beverwijk 64.022 0
 - Ontvangen rente BNG 183 -1.327 183
 Totaal overige baten 274.500 449.500 654.210 596.800 204.710
 Totaal baten 7.242.900 7.417.900 7.685.543 6.804.601 267.643
 8.2. Begrotingsrechtmatigheid
 De GR C|ocensus kende in haar begrotingsstukken geen afzonderlîjk investeringsplan. Met ingang van
 2010 is een meerjarig investeringsplan opgesteld, Daarnaast zijn de activeringen in het kader van het
 opstellen van de jaarrekening vooraf ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur heeû
 een begrotingswijziging in het kader van dienstverlening aan de gemeente Oegstgeest vastgesteld. Een
 belangrijk aandachtspunt voor 2011 is het naar aanleiding van kwartaalrapportages opstellen van
 begrotingswijzigingen. In 2010 zijn de vastgestelde kwartaalrapportages beschouwd als het informeren
 van het bestuur over wijzigingen in de begroting.
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8.3. Balans
 Adiva balans per 31.12.2009 balans per 31.12.2010
 vaste activa
 A2 materiële vaste activa 3.626.730 3,758.146
 bijdragen
 totaal vaste activa 3.626.730 3.758.14.6
 vlottende activa
 A5 vorderingen 689.144 584.268
 A6 Iiquide middelen 0 14.535
 A7 overlopende activa 269.274 450. 167
 totaal vlottende activa 958.418 1.048.971
 totaal-generaal activa 4.585.148 4.807.117
 passiva balans per 31.12.2009 balans per 31.12.2010
 vaste financieringsmiddelen
 P1 Bedrijfsreserve -17,319 -7.713
 P2 b. saldo van de rekening 9.607 -22.020
 P4 langlopende schulden 3.160.000 3.160.000
 Totaal vaste financieringsmiddelen 3.152.288 3.130.267
 Vlottende passîva
 175 kortlopende schulden 938.796 459.830
 176 Overlopende passiva 494.064 1.217.020
 Totaal vlottende passiva 1.432.860 1.676.850
 totaal-generaal passiva 4.585.148 4.807.117
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8.4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
 lnleiding
 De jaarrekening 2010 is opgemaakt met (zover van toepassîng op een gemeenschappelijkë regeling)
 inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording (BBV) provincies en
 gemeenten
 Algemene grondslagen voor het opstellen vun dejuurrekening
 De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
 historische kosten. Tenzij anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
 waarden.
 De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
 worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's dîe
 hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor
 het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.
 Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden 'uit hoofde van
 jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden
 sommige personele Iasten zijn echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt;
 daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van
 gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken dergelijke. Voor
 arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt als gevolg van
 de nu geldende BBV geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
 referentieperiode is dezelfde als die van het bedrijfsplan te weten vier jaa r. Er is een afwijking op de
 regel mogelijk: indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een
 verplichting gevormd te worden.
 Materiële vaste uctiva
 De materiële vaste activa betreffen investeringen met een economisch nut. Deze zijn gewaardeerd
 tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Aan slijtage onderhevige investeringen worden vanaf het
 eerste volledige jaar van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij
 rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde.
 Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
 vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In dit boekjaar heeft een
 dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden
 teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
 Langlopende schulden
 vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
 De vaste schulden hebben rentetypische Iooptijd één jaar of Ianger.
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8.5. Toelichting bedrijfsresultaat
 22.020
 nadeel
 Lasten
 289.700
 nadeel
 Personeel
 49.400
 nudeel
 Salarissen 156.000 voordeel
 Het voordeel op de post salarissen wordt veroorzaakt door de vacatureruimte (4 fte) binnen Cocensus.
 Daarnaast is onder deze post de detachering van de gemeentesecretaris van Haarlem als d|recteur
 externe betrekking voor een bedrag van 25.000 euro verwerkt.
 Flexibele formatie 197,300 nad eel
 De flexibele formatie betreft de inhuur, zijnde niet de inhuur voor de piekbelasting in het kader van de
 uitvoering van de wet WOZ. Enerzijds ter vervanging van vacatures, maar ook ter opvulling van
 langdurig ziekteverzuim. Deze laatste post is in 2010 bij Cocensus relatief zeer hoog geweest (zie
 hoofdstuk 5) en heeft geleid tot hogere Iasten. Op deze post worden ook de kosten voor externe
 deurwaarders verantwoord.
 Op Ieiding 14.200 voordeel
 In overleg met het Georganiseerd overleg (d.d. 12 november 2009) is het budget voor opleidingen in
 2010 verlaagd van 4% naar 2%. Uit de jaarrekening 2010 blijkt, dat dit een terechte verlaging is
 geweest en dat het budget toereikend is.
 Overige personeelsuitgaven 30.300 nadeel
 De overige personeelsuitgaven betreft het budget voor gratificaties. Verder zijn op deze post ook de
 uitgaven voor jubilea, kerstpakketten, het personeelsfeest en de op externe Iocaties verzorgde
 afdelingsbijeenkomsten ten behoeve van de presentatie/bespreking van het werkplan verantwoordt.
 Huisvesting
 De raming voor de huisvesting is nagenoeg gerealiseerd. De energielasten zijn hoger uitgevallen in
 verband met nahesingen over 2009 (5.700 euro). De post diensten (facilitaire kosten) is hoger
 uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toetreding van de nieuwe medewerkers
 Beverwijk hetgeen niet alleen tot kleine extra uitgaven heeft geleid, maar ook een opwaarts effect op
 kosten van schoonmaak, koffiegebruik etc.
 20.200
 nudeel
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ICT 12.800 nudeel
 De diverse componenten onder automatisering zijn uitgesplitst naar kapitaallasten (rente en
 afschrijving) en overige kosten.
 De IcT-lasten per onderdeel waren voor 2010 als volqt qeraamd:
 Omschrijving Kapitaallasten Overige kosten Totaal
 Servers 129.000 12.500 141.500
 Netwerk/infrastructuur 30.800 28.000 58.800
 Pc's en randapparatuur 54.600 25.400 80.000
 Belastîngapplicaties 305.100 399.900 705.000
 Kantoorapplicaties 51.900 20.000 71.900
 Telefonie 40.000 80.000 120.000
 Dienstverlening 200.000 200.000
 Aandeel WOZ -/-314.000 -/-314.000
 Totaal 1.063.200
 De realisatie in 2010 is als volqt :
 Omschrijving Kapitaallasten Overige kosten Totaal
 Servers 129.500 26. 100 155.600
 Netwerk/infrastructuur 30.700 0 30.700
 Pc's en randapparatuur 55.700 4.400 60.000
 Belastingapplicaties 344.600 428.700 773.300
 Kantoorapplicaties 51.300 48.100 99.400
 Telefonie 39.600 36.400 76.000
 Dienstverlening 195.000 195.000
 Aandeel WOZ -/-314.000 -/-314.000
 Totaal 1.076.000
 De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door:
 Servers
 In 2010 zijn kosten gemaakt in verband met de performance binnen Cocensus (DBA-kosten). Dit heeft
 geleid tot aanpassingen in de infrastructuur, die in 2011 leiden tot iets hogere kapitaallasten.
 Netwerk/infrastructuur - pc's en randapparatuur
 Geraamde onderhoudskosten bleken in 2010 vrijwel nîet nodig. Dît wordt ook veroorzaakt dat een
 belangrijk deel van dit onderhoud is ondergebracht in het contract met de externe dienstverlener.
 JX
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Belastingapplicaties
 De kapitaallasten zijn hoger dan geraamd in verband met de investeringen 2009. De begroting is hier
 ten onrechte niet op aangepast. De verhoging van de overige kosterl betreffen met name de
 onderhoudskosten van een (flink) aantal nieuwe modules die zîjn aangeschaft, met name op het
 gebied van digitalisering (E-Gouw), parkeren, beslaglegging en overige heffingen.
 Kantoorapplicaties
 De overschrijding van de overige kosten komt met name voor rekening van de inrichting van het
 personeelsinformatiesysteem en het postregistratiesysteem.
 Telefonie
 In 2010 is het oude ondersteuningscontract opgezegd i.v.m. met onvrede over de telefonische
 bereîkbaarheid en de verbetermogelijkheden, Er is ge'l'nvesteerd in een nieuwe inrichting, hetgeen er
 ook toe heeft geleid dat de overige kosten flink lager zijn uitgevallen dan geraamd.
 Overige uitguven
 Het nadelig resultaat op de overige uitgaven wordt voor een bedrag van 55,900 euro veroorzaakt op
 het budget Diverse posten. Het resterende bedrag betreft een nadeel op de financiering. De post
 Diverse posten wordt hiëronder uitgesplitst.
 78.900
 nudeel
 begroot realisatie 2010 saldo
 Representatie 15.000 6.900 8.100
 Drukwerk/kopieer 220.000 278.600 -/-58.600
 Kantoormat. 20.000 5.700 14.300
 Abonnementen 10.000 5.900 4.100
 Advertentie/recl. 2.000 0 2.000
 Verzekeringen 15.000 13.600 1.400
 Autokosten 42.800 69.100 -/-26.300
 Reis en verbl. Kst 4.500 4.400 100
 Arbo 15.000 11.000 4.000
 OR 15.000 7.600 7.400
 BHV 5.000 1.700 3.300
 Accountant 13.000 31.400 -/-18.400
 Salarisadministratie 13.900 24.700 -/-10.800
 Po|okosten 80.000 62,600 17.400
 Onvoorzien 50.000 53.900 -/-3.900
 521.200 577.100 -/-55.900
 Drukwerk/kopieerkosten 58.600 nadeel
 De printwerkzaamheden (aanslagen, toelichtingen, reactieformulieren, kwijtscheldingsformulieren,
 aanmaningen, dwangbevelen) zijn als gevolg van de toetreding van Hillegom en Beverwijk hoger
 uitgevallen dan geraamd. Dit geldt ook voor de kopieerkosten, dît mede veroorzaakt door de in 2010
 sterk gestegen papierprijs.
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Autokosten 26.300 nudeel
 Het nadeei op de post is veroorzaakt door de uitbreiding van het bedrijfswagenpark van Cocensus met
 3 auto/s, dit ten behoeve van de extern te verzorgen werkzaamheden door deurwaarders taxateurs en
 inventariseerders.
 Accountant 18.400 nudeel
 De overschrijding van deze post is veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal door de accountant
 te verzorgen controle-componenten.
 Salarisadministratie 10.800
 Deze overschrijding is veroorzaakt door een in 2010 betaalde nota over 2009.
 Portokosten 17.400 voordeel
 Hoewel het aantal verzonden producten toeneemt (zie onderdeel drukwerk/kopieerkosten) zijn er
 vrijwel geen interne producties gedraaid, maar zijn deze extern aangebojen en afgehandeld door het
 print-servicebureau. Dît bureau draagt ook zorg voor de verzending en het voordeel voor Cocensus Iigt
 in het feit dat wij profiteren van de goedkopere verzendkosten van het printsewîce-bureau (vanwege
 hun enorme bulk hebben zij betere condities bij TNT).
 nudeel
 Uitvoering WOZ 128.300 nudeel
 Het nadeel op het budget uitvoering Wet WOZ wordt zoals reeds in de kwartaalrapportages is gemeld
 voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op het inhuurbudget. Belangrijkste oorzaak was ook
 hier het onverwacht hoge ziekteverzuimpercentage ten gevolge van een aantal langdurige
 ziektegevallen. In het kader van herwaardering en bezwaarafhandeling is het niet mogelijk om
 productiewerkzaamheden te vertragen en is inhuur noodzakelijk. Uiteindelijk valt het nadeel iets Iager
 uit dan geraamd in de 3* kwartaalrapportage en kan ook geconstateerd worden dat ten opzichte van
 voorgaande jaren de noodzakelijke inhuur in het kader van de piekwerkzaamheden terugloopt
 Baten
 Het voordeel op de baten bestaat uit diverse posten. Naast de posten in het kader van dienstverlening
 voor de opdrachtgeversg heeft Cocensus een aantal posten in de exploitatie verwerkt ten behoeve van
 de gemeente Beverwijk, waarbij de afspraak is gemaakt, dat deze kosten aan het eind van 2010
 zoujen worden verrekend. Het betreft hier conversiekosten en kosten uit hoofde van het Sociaal
 Akkoord dat de gemeente Beverwijk heeft afgesloten met de medewerkers jie zijn overgegaan naar
 Cocensus,
 267.600
 voordeel
 De bijdragen van de deelnemende gemeenten is in totaal met 62.933 euro verhoogd. Dit betreû het
 conform de dienstverlenîngsovereenkomst het doorbelasten van CAo-maatregelen 2010 aan de
 deelnemende gemeenten.
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8.6. Toelichting op de balans
 Materiële vaste activa
 Activa Boekwaarde Investering Afschrijving Desinvestering Boekwaarde
 31.12.2009 2010 2010 2010 31.12.2010
 Kantoormeubilair 663.000 0 80.900 0 582.100
 Servers 467.800 83.500 106.200 0 445.100
 Netwerk/infra 109.100 1.800 25.200 0 85.700
 Pc's + randapp. 166.300 2.800 47.300 0 121.800
 Belastingappl. 1.957.500 533.000 246.700 0 2.243.800
 Kantoorappl. 145.100 7.700 44.100 O 108.700
 Telefonie 107.100 89.600 34.200 0 162.500
 Bejrijfsmiddelen 10.800 4.300 0 6.600 8.400
 Totaal MVA 3.626.700 722.700 584.600 6.600 3.758.200
 In 2010 hebben een aantal investeringen plaats gevonden die leiden tot een toename van de materiële
 vaste activa. Reeds in 2009 zijn de investerîngen in de conversie van de nieuwe toetredende gemeenten
 verwerkt op het onderdeel belastingapplicaties. ln 2010 zijn er voortgaande investeringen gepleegd in
 het ontwikkelen van een gesynchroniseerd belastingpakket inclusief de nieuwe toetredende
 gemeenten, feitelijk de activeringen van de ontwikkeling van de belastingapplicaties Cocensus-Beverwijk
 en cocensus-Hillegom.
 Voorts is in 2010 de inrichting van de telefonie en de telefooncentrale aangepast in verband met
 (klachten over) de slechte bereikbaarheid van Cocensus voor de burgers van de deelnemende
 gemeenten. Met name hët overnemen van telefoontjes was in de oude situatie niet mogelijk en is via de
 nieuwe inrichting gerealiseerd.
 Daarnaast is ge'l'nvesteerd in de performance van de systemen van Cocensus. Deze kosten zijn conform
 het model toegeschreven aan de diverse automatiseringscomponenten.
 De desinvestering betreft de verkoop en derhalve de afboeking van een bedrijfsauto.
 Vorderingen en overlopende activa
 Deze post kan ais volgt worden gespecificeerd:
 stand per 31.12.2009 stand per 31.12.2010
 Debiteuren 684.100 579.300
 Depotstorting 5.000 5.000
 Vooruitbetalingen en rese|eringen 130.600 356.503
 Liquide middelen 14.535
 Nog te ontvangen 130.000 62.933
 Omzetbelasting 0 0
 Overige vorderingen 8.700 30.700
 Totaal vorderingen en overlopende activa 958.400 1.048.971
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Liquide rniddelen ( f 14.535)
 Dit betreft saldi van rekeningen-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten en Rabobank en kassaldo,
 Bedrijfsreserve ( -f 7.713)
 De bedrijfsreserve is met é) 9.606 minder negatief geworden door toevoeging van het positieve
 rekeningsresultaat 2009.
 Langlopende schulden afiossingen ( f 3.160.000)
 Voor de financiering van de investeringen zijn bij de Bank Nederlandse Gemeenten een viertal leningen
 afgesloten:
 - Leningnummer 40.102674 ad f 2.200.000, Iooptijd 5 jaar tegen een rentepercentage van 4,39%.
 - Leningnummer 40.102675 ad f 1.0O0.000z looptijd 10 jaar tegen een rentepercentage van 4,43%.
 Van bovenstaande Ieningen is de rente en aflossing achteraf verschuldigd op 10 april van elk jaarz voor het
 eerst op 10 april 2008. Berekening vindt plaats op het Juiste aantal dagen per maandéaar. Contractueel
 verschuldigde aflossing per 10 april 2010 is f 540,000.
 In 2008 is een nieuwe lening afgesloten:
 - Leningnummer 40.103691 ad f 1.300.000, Iooptijd 5 jaar tegen ëen rentepercentage van 4,98%.
 Van deze lening is de rente en aflossing achteraf verschuldigd op 1 juli van elk jaar, voor het eerst op 1 juli
 2009. Berekening vîndt plaats op het juiste aantal dagen per maand/jaar. Contractueel verschuldigde
 aflossing per 1 juli 2010 is f 260.000.
 In 2010 is een nieuwe lening afgesloten:
 - Leningnummer 40.105450 ad f 800.000, Iooptijd 5 jaar tegen een rentepercentage van 2,98%.
 Van deze lening is de rente en aflossing achteraf verschuldigd op 1 juni van elk jaar, voor het eerst op 1
 juni 2011. Berekening vindt plaats op het juiste aantal dagen per maand/jaar. Contractueel verschuldigde
 aflossing per 1 juni 2011 is él 80.000.
 De rentelasten van de hiervoor benoemde bedragen voor 2010:
 Leningnummer 40.102674
 Leningnummer 40.102675
 Leningnummer 40.103691
 Leningnummer 40.105450
 Totale rentelasten
 él 43,871
 f 32.212
 |2 45.265
 f 13.977
 te 135.325
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9. Controleverklaring
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MERSST&YOUNG
 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
 Aan: Gemeenschappelijke Regeling Cocensus, te Hoofddorp
 Verklaring betreffende de J-aarrekening
 Wij hebben de in het Jaarverslaq 2010 onder punt acht opgenomen jaarrekening 2010 van de
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus, te Hoofddorp, gecontroleerd. Deze jaarrekening
 bestaat uit de balans per 31 december 2010 en het overzicht van lasten en baten over 2010
 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen
 voor financiële verslaggeving en andere toelichtïngen.
 Verantwoordelb'kheid van het L?agelijks Bestuur
 Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
 vermoqen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
 jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoordinj
 provincies en gemeenten en de Wet openbaarmakîng uït publieke middelen gefinancierde top-
 inkomens. Tevens is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid
 van de in de jaarrekening verantwoorde baten, Iasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
 bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet-
 en regelgeving opgenomen bepalingen. Het Dagelijks Bestuur is daarnaast verantwoordelijk
 voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
 jaarrekening moçelijk te maken zonder afwilkingen van materieel belang als gevolg van fraude
 of fouten.
 Verantwoordelijkheid van de azcountant
 Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
 onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze
 controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Begroting
 en Verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en
 gemeenten en het controleprotocol dat d.d. 21 januari 2011 vastgesteld is door het Algemeen
 Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus. Dit vereist dat wij voldoen aan de
 voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
 uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkreçen dat de jaarrekeninq geen
 afwijkingen van materieel belang bevat.
 Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
 over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De qeselecteerde werkzaamheden
 zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
 inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
 t.levchltl van fraude of fouten.
 B|J het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersinç in
 aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
 daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstan-
 digheden.
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MERN'sT&YövsG
 Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen
 over de effectiviteit van de interne beheersing van de Gemeenschappelijke Reçeting Cocensus.
 Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslajen
 voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van Burgemeester
 en Wethouders van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus gemaakte schattingen,
 alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
 De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
 onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeu-
 ringstolerantîe is d.d. 21 januari 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de
 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus.
 Wij zijn van meninj dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
 om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
 Oordeel betreffende dejaarrekeninq
 Naar ons Clordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
 van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus per 31 december
 2010 en van de baten en lasten over 2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en
 Verantwoording provincies en gemeenten en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
 gefinancierde topinkomens.
 Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en Iasten, alsmede
 de balansmutaties rechtmatiq tot stand zijn gekomen in overeenstemminç met de begrotinç
 en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verorde-
 n i ngen .
 Verklarîng betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
 Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, Iid 3, onder j, Gemeentewet
 melden wij dat het jaarverslag, voor zover w|j dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
 jaarrekening.
 Voorts merken wij op dat is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de
 informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
 gef inancierde topinkomens).
 Amsterdam, 11 maart 2011
 Ernst & Young Accountants LLP
 w.g. R. Ellermeijer RA

Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 34 van 36

Z-09-03174   1.1 Post In - 15492



) E ( : ' . : : ) 'iEï : j:: .: : :: : ;:k:..E' . /: ' : L.LLL.. : Eé'i i :: .):Eé':.' ï ) : : Eé . :
 (:/ :r: ::: :é)E ë :ë(( (E:::::EXï::: :E:iE: ::
 : : .?ë ::: :: : : :.. : : i . ::. :: DE E '. :: :':E '. 'E).:
 .;.: :. Eë: .:E ë. .:E.::é:(é '' ':::.E!: .) : .. . ..:: ::: : : ''
 :: :. 'é:é: : E: )' : :E E'::: èX:EL i: EEéi:'
 y:(:: :: (::':::F: :E:': E .::' Sœi:: :'Xi
 : : : : : : . r : . . ' : : E . . : : : : ' . : : : : E ' ' ' é : é : . ' : ' : ' . |'
 : . E E : . . ' . : : : : i ' E : : : E : E ' : ' ' ' : : : ' ' E ' ' : : :
 . . . . . . . : : . : : : é ' : E E E : ' . : ' : : : é ' . : . . : : r : . : : é : : E : : : |: |* ' ' . ( ' ' ' : : ' |' : ' ' '
 ;k :i riëjyë :: ::E:: ::(.....ë::::E:.::Q: W;t: ::E:kjx
 . : é ( . |' : : ' E . ' : ( . : E ' ' . E . : : é : : ' : : i r . : : : : : . . ( : : : i : r : |' . ' . |' : . ||k . |' |: ' é ' |* E : . . : . . ;
 : ::::::ï.r:r.:: E:('. ::E: :::::)i: :::ï.E:::. :::::E: t rtuè
 . . . : ( . : . . . : . . : r . . E : . : ' : E E : ' : : : . . ' ë ' é : : : E : . . : : : . ' : E . . E ' . . : ' : ' é : : |' . |. : . ' |1 ' . .
 . : E : ë . ë : E : ë . : . . : : : . . ë . . E . . . . : . . : i : . : : . . g : . . ë . ' r . : i . ' E ' . . : |' . E . r : : . i E : : : . ' . . . ' : : : : : E ë E E ( ' ë ' E . . . ! : : E ( i r : ||||||' ' |' : : : E |.' ||||||| E E |' ' |' |' |||||||*. |' |' : ||||||||| |||||||| ||||||||' ||||||||' ||||||||' ||||||||' ||||||||' |||||||| |||||||| ||||||||* ||||||||E |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| |||||||| ||||||||' ||||||||
 . . . i : : E : . i : : : . . . . : E : . . : . ( . E E : E E . ( . : E . ( . . . E E ë : E E . . . : . . : : E . . ë ( : ë . . : E : : ë . : : : ' : E . : : : E |' : . E 1||||||* t' ' : E . ||||||| . | . . : |' ||||||2 : |' E . . |' : ||||||'' |..|...| |..||..|* |..||..|* |...|..|. |..|...| |..||..|' |..||..| |..||..|' |..||..|' ||.||..|E |..||..|* |..||..|. |..|..|| |..||..|' |..||..|' |..||..|' |..||..|
 è :. ...:: : ::::: ::: ë :j: E:i: :)f ék.e : : j ':
 : . ( . : . E . : . ( ( : : . ( : . : . : : : : E ' : ' ' ' é ' ' : : : : ( : E E E ' : : E é i ' ( ë |' :
 (E(: E((::r.(((.Eë::E:EE::::(:: ::.i ï::@E:1:(::Wj(.E:E.
 .::(:E :::::ëE:: )E: :::E1 : :.::::::::::: é tv: Ey :::E 11.1
 . . . r .) j. .: . : : i? : : :::;: . . Ei yis : é E: :: : . .6:. ;:::i : : j '
 :(.:.. : .(.: :(.(: .:::. .::i:E. ::::E(E:.E LLL4ïL,.LàLL.,L'LïjLLjïLLïïèL.Iï ' E é Et :j '). $' 'à.
 : ::E::::::: :(:E t ::::::: ::fti: :5::(:::); : ::t:)(SI@E i;:::/ i:è:::qtï:
 .: E: :::: :: . : ( ( : . :: : ( : .' :::): :..;.E)... .. ...|s
 : .(::.:':ï :: ;i: ::::è: :::::::::::::::( : ). ::). :! ë)é::: ::1é((E 0-
 :( ër::: :JE :.:::: :: :t : ::::1::;:Eéi) :é::l:::: 5: E:ë::é( 2
 : E . r . ë : ë : : : : . : : : . . : : : . . : : E : : . ( . : : : : : |' |' : . . ï ' ( |' . : : ( . : : E |' ' ; |i : ' |' E i |* |' ' : ' E : : : : E . : . : : : : : |' ' . : : ' E : . : : |': . : : : ' . : é : : E| . E : |' é |' : |' : : : : |' : |' : : .......' |||||||'
 : . : . . ë . : . ë : ë : . : . : ë . . . : : ë : : : : : : : . ; |' . . : . E |' : |' |' . : : . E : (' : |' ë E ë E E E E ' : E . . |' : E;' |: : : . ;E . E . |E . ë : |' |.. ë E . ë . : : E : |' : : : |' : : : : : : . : : .
 f:::i(:1jf :g:j:ï é:: :(::E:itEyj.t : : l:r )::E :éé E:(::::::::l::::: te LD v- = CV % N. te EN œ œ c WJ & = al en of = o g; & m m m 'D '
 .:;: : : :(:: : ::: ::è (: r: : : EEJJI jJ:::t:i: Eéëé E 'E œ
 r . . r . . y . : : . : ( : . : E i . ( |.. ' . E . . E : . ' ï : : : : . ( : . : : : : |' . : r : : : : |' : : |' . . : E . : : : : E : : : ( |' : |' : ' : . . . |' E E |j : . ' : |' |' : é E : . é ë |' : E : . : : .||..... |.......* |||||||1 ||....||.* ''||||.'' ||.|||||* .|...... .|||||.. |.||'|||. ||||||||.' ||.|||||* ..||||||.. |||||||1 ||||.|||' ||||||||.. ..||||..' .|....||.' ||||||||.' |||.|.|! |||.||||. |||||||1 ||||||||. ||||.|||.' |. ||..'|..|
 :::::(:::::EE!r:::.:jE::ë!E..r(:j::E:'.:'(ii(::Eë.E::: L;LL4fà;ç,'àLïLLLL)L.<;Là;àïtjqLïLïîLiï.îLLLï)qïjLLïL,'àLiL V V . . . w . . (.j .
 LLïïLï : : :é1 t::E.::E::Ei::jù:'::J:: k: èëxry :loàëàk:éFEjyr::: (v3 g) |3 cii te op xj â (0 6 to >. %6 zo x. s. xy pö zo to m' w. t..' >. e! .ç! xx z
 E(ëi::.::::::::E:::ë::tEiëiE'.6: :::::::::::j)E:j::;ë|:;i;@.:::@E |:0 jejj ë: o o x m to o zo c s. co qx No to cu zo s. a zo al xp is al m ..s:
 : Erj:..E. :: (:E ï E).:::?. E ::1j:E is LM é: t ::EJiE rl
 . ë . ( E : : r : . |' . . . . . : : : : : : r : : : : j r . : : ( : : : . . . : |' : : : : : : : : : : |' . |' : : |' |i ' i é . : |* : : |E : : é |E : . ë . : : : : : g E . 5 |: : . . . ' ||||||||j. . . |' : ||||||| i |' é |. : |' ' |! : : : |* . ' . |||||||' ||||||||* |||||||| |'...... |.......* ||.||'|| .|,....' |.:|'||l ||.|||||* ||||||||* ||.|||||* ||.|||||* ..:|||..' ||||||||* ||||'|||* |....... ||.|||||* |||||||1 |||..|||* |||1,||1 ||.||'||* |.||.||| |||||.||*
'''||||'
 . : : : E : . r : E . : . . : . . . E . E E . : . : . : . : : : : : |E . : . |' ' E |' . E E |' E . : : |' . |' |' : ( ë ' : |' : : : . . |'| E . : : : ( . . : |' : : : : s||.;| : ||: |||||k||| . ||: ë : |' ; : E |' |' '|i : |! ' .. ..' .. ||;||||l ||::|. |''.....
 E : ' E ' . ë ë : : . : : ( ( . : . : E : : E . : ë . E : .. ë . . ë |' : . . '. . . r :|' : : : : i E E . . |ë . E . |' ë |' : : . : : : : . : : : : ( : : : |. .' . . ||||||| |. : . |' y ;' ||l . : : : |g : : || |.' . |' ; |' . ( . : : |r |' : |' :|(: E. . ..r|||||' .|||||||' |..|||||* .l:||||: |||||.||* |||||.||' |||||||| |||.5.|1 |||||||: ..:||||: .!......' ||.|||||* ,||:,|||* ||||||||* ||||||||* ,||:,|||* ..||||..' |.....|| |||!.|||* .|,..... |||||.||*
|||||.|1 ''' ||.||||| ||,' ||||||| '
 .ë.::..:.(t::::::E..i:::E::.:::::q ). .E.1j E::EEE(:1 .:.|::.1: :..E .||||||. . :: . . | | :t E é(::::.::::j:.: 'ï''.. ||'.'. ||4||. |.|'|I ||f||. ||.||| |||k| ||/||. |;||| |;||| ||.$|4 ||..| |;|||. ||,||1 .r||.. .r... ||f|| ||||| ||||| ||/|| |||||. ....'
 : . . 5 . ( i : : . ë : ë : . j ë ( . E . ë . : : : : ë . |' : : : |: : : ' ë |' ë : : . : . ' : : . : . |' : |' . . :. E . |' r ||* : ( . : : |' : : : . . ë : |' |' || . ||ï. . E |i ||i ||'. : |E : .|'. . ||' E |L. |* : E ' E : : |' : : |' |' : : |' . . .|,..... .|...... .|......* .!,..... .!,.....' ||||,|||* |....,., . ...' ,' |||||||I
 : : ( : : . . . é . |' . : . ( : ' é ' é ' : ' : ' : : ! |' : : : : : é E ' . |' ( |' E : ' . : : : |E E ' é || ||' || '' : : . E . |' |* ' : E E
 : . . : : é . : : : : . : : r : ( : : E : . : : : : : : |' : : . : . . : |' . : : : 1 : E . . : |' : ' . ' . : : : : ' i ' : |' E . . : |' |' ' ||' : ' |E . ' E |' ||:.| |' |' : |.||'|' : || E |.| |E ' : é . ' . ' k : : ||': ' : : : ..|||||I ''''''''
 fï: :; j: :).:(:t jtj E):j .):r:jr Eïé Ij.. : LLïLLILLLL Ey :j ïàkyàljàïL jEj .L.
 LLLLLL .::j ë) ':(. E: Lïàjàèï : fir:rlrjt: ;: t /: : j:è 4 : yt :j.tj:)f t tu
 ë : . : : : . |' : ( : : : : . . ( : : . ( : E : |' : : : : : E : . : |' |' : : |' : ( |' : . : E ( . ë . : : : |*. ë |' |' : E : . : : : i|'é : |* |! |' |: : i |||. . ( |E || : |. E |ë . || ||'.i : ||l . |. |' : |' |' E ||' : : . : : : : i |. . |||'''|l |||.|.|1 |||''||1 ''||||''' ||.|||||* ||...||. '|.....,* |||'5..1 |||'|î|I '':|||''' ||.|||||* |||||||| |''..... |..|||||* |||....|* 't||||''' |||||'|l |||.'|||* |||||||| |||||||. ||||||||* ||.|||||* |||||||1 |||||||1
|||||||1 |||||||||'
 .E:::::rEE:::':::::::ë.Et::i (:r:E::(t;:::::5:ë:'Eè1: irflé Eér : L 4::j ï;.|t !:t a| p. m % m su >. m te x m ej co m qx a ((j c >. p. o tq su rx x( : p te
 é . : ' ' . ' ' : ( E : . ë . ' . : : r r : : . : . ( : . E : : ( . . : é . : ( : : E . : . : .' ' : ë . : : |' . i |' : : E . : : : : E : |E : |' ï . ' |.' : |. ' : : |E ë : ' |'| : |E |' |' é ' |: : . ||*. || .E' ' . ||| : |i |' E I E E : E ...
 . . ( . E . . : : ë . E : . : : : : : . : . E . ë : . r : . E : : . |* . ( : . : . E : : r |' . : . |'| : : E ' : : . E |: ||' E E ë ||||||| ||. . |' ||||||| |.. . . . . ||||||||.: : ||* |' |' . .|' : . E : . : . .'' .'. ... ... ... tïç. t|| '''!||''
 E ë . i : : . . . E : . : : . : : : : : : : . : : : : E : |' . : ( . : : . E : E : ( . . ! : : : . ë |' |' . ë : . : |' . : ( : : |' : : : |' . . ( 2 ||||||E k . . ||' ë |. . k . |: . . ' || : E E |' : i : i ' . .$?.....' .|

Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 35 van 36

Z-09-03174   1.1 Post In - 15492



Scan nummer 2 van 4 - Scanpagina 36 van 36

Z-09-03174   1.1 Post In - 15492


