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datum raadsvergadering:  28 mei 2020 

agendapunt:  8e 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 
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e-mailadres:    p.schadde@HLTsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

 

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

ontwerpbegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2025 van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus volgens bijgevoegde conceptbrief.  

 

 

 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en artikel 19, lid 4 van 

de gemeenschappelijke regeling Cocensus stuurt het dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus de ontwerpbegroting 2021 aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raad krijgt de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de 

begroting.  

 

Bestaand kader en context 

De ontwerpbegroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2025 gemeenschappelijke 

regeling Cocensus is 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 de gemeente Hillegom binnen de begroting 

van de gemeenschappelijke regeling Cocensus.  

 

Argumenten 

1.1 De ontwerpbegroting moet overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus aan de gemeenteraad te worden voorgelegd en opgesteld te zijn zoals 

opgenomen in de kadernota die in het Algemeen Bestuur is vastgesteld.  



 

 

1.2 Door kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 en het meerjarenperspectief 

2022-2025 houdt de gemeenteraad inzicht in de werkzaamheden van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

1.3 Er zijn geen nieuwe beleidsvoornemens die leiden tot het maken van opmerkingen.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 
Financiële consequenties 

In de begroting 2021 zijn voor prijscompensatie 1,5% en voor loonontwikkeling 2,4% 

berekend, de richtlijnen van de werkgroep Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke 

regelingen zijn hoger vastgesteld.  

 

De ramingen voor de ontwerpbegroting 2021 zijn vrijwel gelijk aan de begroting 2020. 

Het toetreden van meerdere gemeenten heeft een positief effect op de bijdrage van de 

gemeente Hillegom. De geraamde bedragen worden meegenomen bij het samenstellen 

van de Kadernota 2021 / Programmabegroting 2021 van de gemeente.  

Geraamd in begroting Hillegom 2020 2021 2022 2023 2024 

Bijdrage Cocensus 358.900 359.400 359.400 359.400 359.400 

Dunea gegevens 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 

Verrekening dwanginvordering 7.700 7.500 7.500 7.500 7.500 

 368.000 368.400 368.400 368.400 368.400 

 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming wordt de zienswijze gestuurd aan het Dagelijks bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus.  

 

Duurzaamheid 

De gemeenschappelijke regeling Cocensus heeft een eigen duurzaamheidsprogramma. 

Het nieuw te betrekken kantoor per 1 april 2021 zal energieneutraal worden gerealiseerd.  

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

De gemeente Lisse en Teylingen zijn aangesloten bij de Gemeenschappelijke regeling 

gemeentelijke Belastingen Bollenstreek.  

 

Urgentie 

Vanuit het de gemeenschappelijke regeling Cocensus wordt gevraagd om de zienswijze 

voor 1 juni 2020 kenbaar te maken.  

 

Evaluatie 

Wijzigingen in de kosten van de gemeenschappelijke regeling worden in de reguliere 

Planning & Control cyclus verantwoordt.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Aanbiedingsbrief gemeenschappelijke regeling Cocensus met Begroting Cocensus 2021 & 

Meerjarenperspectief 2022-2025 

Conceptbrief zienswijze ontwerpbegroting Cocensus 2021 & Meerjarenperspectief 2022-

2025 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

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



 

 

  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 21 april 2020, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en op artikel 35 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, 

 

 

besluit: 

 

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

begroting 2021 & meerjarenperspectief 2022-2025 van de gemeenschappelijke 

regeling Cocensus volgens bijgevoegd concept.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 mei 2020, 

 

 

 

 

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

griffier voorzitter 
 


