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Wij stellen voor: 

 

- Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 1e wijziging  

  gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020 

 

 

 

 

Inleiding 

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

wil de gemeenschappelijke regeling (Gr.) Cocensus aansluiten bij de nieuw op te richten 

Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO). De 

gemeenschappelijke regeling voorziet nu niet in de bevoegdheid voor het Algemeen 

Bestuur om te besluiten lid te worden van een vereniging, daarom wordt er voorgesteld 

de gemeenschappelijke regeling aan te passen.  

 

Bestaand kader en context 

De Wet gemeenschappelijke regelingen 

De gemeenschappelijk regeling Cocensus 

 

Beoogd effect 

Het doel van dit besluit is de wijziging van de gemeenschappelijke regeling, zodat 

Cocensus zich kan aansluiten bij de Werkgeversvereniging voor samenwerkende 

gemeentelijke organisaties Na toestemming van de gemeenteraad kan het college 

instemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.  

 

Argumenten 

1.1 Er is toestemming nodig van de gemeenteraad 

De Gr. Cocensus geeft de bevoegdheid tot het instemmen met wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling aan het college van burgemeester en wethouders. Het college 

kan het besluit nemen tot instemming met wijziging na verkregen toestemming van de 

gemeenteraad (artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen). 



 

 

De toestemming van de raad kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of 

het algemeen belang.  

 

1.2 Er zijn geen bezwaren 

Er is geen reden niet in te stemmen met de gevraagde wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. Het betreft een technische wijziging die het mogelijk maakt 

lid te worden van de werkgeversvereniging.  

 

Kanttekeningen 

Volgens artikel 24 van de Gr. Cocensus is voor een wijziging van de regeling de 

instemming van twee derde van de deelnemers vereist.  

 
Financiële consequenties 

De wijziging van het type werkgeverschap zal per saldo naar verwachting een kleine 

verhoging van de kosten betekenen die binnen de begroting van Cocensus kan worden 

opgevangen. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Het Algemeen Bestuur van Cocensus komt op 20 maart weer bijeen en zal dan besluiten 

om lid te worden van de WSGO. Na toestemming van uw raad kan het college instemmen 

met de gewijzigde regeling. 

 

Duurzaamheid 

De gemeenschappelijk regeling Cocensus heeft een eigen duurzaamheidsprogramma. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing.  

 

Urgentie 

Om lid te worden van de WSGO is besluitvorming noodzakelijk.  

 

Evaluatie 

De werkzaamheden van de gemeenschappelijke regeling Cocensus worden door middel 

van de planning & control cyclus geëvalueerd. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Brief met verzoek tot wijziging van de Gr. Cocensus.  

 
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 voorstel van burgemeester en wethouders met als onderwerp 1e wijziging 

gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020, 

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,, 

 

 

besluit: 

 

Het college toestemming te geven om in te stemmen met de 1e wijziging 

gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 januari 2020, 

 

 

 

 

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


