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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Vaststellen GR Cocensus 2020 en de DVO GR Cocensus en 

Bergen 2020 
 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
 
het college toestemming te verlenen om, op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen, in te stemmen met de GR Cocensus 2020. 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 28 mei 2019 
Zaaknummer : BB19.00146 
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RAADSVOORSTEL 
 
1 INLEIDING 
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkorganisatie BUCH 
is er een inventarisatie uitgevoerd naar bestaande samenwerkingsverbanden. Deze 
inventarisatie is begin 2018 aan alle colleges voorgelegd. Per samenwerkingsverband is 
geadviseerd om deze voort te zetten, te beëindigen of nader te onderzoeken. Met betrekking 
tot de uitvoering van de belastingtaken is het advies uitgebracht om nader onderzoek te 
verrichten. De belastingtaken worden voor de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo door 
de GR Werkorganisatie BUCH uitgevoerd met ondersteuning van een (extern) taxatiebureau. 
De belastingtaken voor de gemeente Bergen worden verricht door de GR Cocensus. Op 
verzoek van het bestuur van de GR Werkorganisatie BUCH is er een business case 
uitgewerkt waarin de volgende 3 scenario’s zijn onderzocht: 
1. Uitvoering van alle belastingtaken door de GR Werkorganisatie BUCH. 
2. Continueren van de bestaande situatie. 
3. Uitvoering van alle belastingtaken door de GR Cocensus. 
Scenario 3 waarbij de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo toetreden tot de GR 
Cocensus is als beste beoordeeld.  
 
In december 2018 hebben de colleges van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo 
onder voorbehoud van toestemming van de raden besloten om toe te treden tot de  
Gr Cocensus. Op vrijdag 8 maart heeft het bestuur van Cocensus het besluit genomen om in 
te stemmen met het verzoek tot toetreding. Hierdoor dienen zowel de gewijzigde DVO als de 
gewijzigde GR te worden vastgesteld. De besluiten tot toetreding van de gemeenten 
Uitgeest, Castricum en Heiloo, en de instemming tot toetreding van het Algemeen Bestuur 
van Cocensus, hebben geleid tot de nu voorliggende GR Cocensus 2020.  
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
het college toestemming geeft om akkoord te gaan met de GR Cocensus 2020. 
 
2 KEUZERUIMTE 
In artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is opgenomen dat 
toestemming slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. 
 
2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: nvt. 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: nvt. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen (WGR). 
  
 
 
 



 

Pagina 3 van 4 
 

3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
De GR Cocensus 2020 is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van de 5e wijziging 
van de GR Cocensus. In de opsomming van de deelnemende gemeenten zijn de 
deelnemende gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo toegevoegd. Dit geldt ook voor 
artikel 1, onderdeel e. Tot slot is in de bijlage nog een drietal tabellen toegevoegd met de 
heffingssoorten welke Cocensus voor de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo gaat 
verzorgen. De bijgevoegde DVO 2020 is ten opzichte van de 1e wijziging van de DVO 2015 
ongewijzigd 
 
De toetreding leidt tot een efficiency voordeel binnen de exploitatie van Cocensus in de orde 
van grootte van 1% van het begrotingstotaal. Bij definitieve instemming leidt dit tot een 
verlaging van de bijdragen van de huidige deelnemers in de orde van grootte van 1%. Deze 
verlaging zal worden verwerkt in de begroting van Cocensus. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
Nadat toestemming is verkregen van uw raad tot instemming met de GR Cocensus 2020 zal 
het college hiertoe overgaan. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
De GR Cocensus 2020 wordt aan de raden van alle bij Cocensus aangesloten gemeenten 
voorgelegd. Daarnaast wordt de GR Cocensus 2020 aan de toetredende gemeenten 
Uitgeest, Castricum en Heiloo aangeboden ter vaststelling. Tevens worden de raden van 
deze gemeenten gevraagd om toestemming te verlenen aan de betreffende colleges om toe 
te treden tot de GR Cocensus. 
 
3.4 Participatie, samenspel 
De portefeuillehouder Financiën heeft zitting in het Algemeen Bestuur van Cocensus. In de 
vergadering van het AB van Cocensus is het besluit genomen tot instemming met toetreding 
van de UCH gemeenten. 
 
3.5 Risico’s 
 
3.6 Financiën 
 
3.7 Inkoop 
 
3.8 Juridische Zaken 
In verband met de 5e wijziging van de GR Cocensus en de 1e wijziging van de DVO 2015 
heeft een uitgebreide juridische toetsing plaatsgevonden. Deze resultaten daarvan zijn in de 
GR 2020 en de DVO 2020 overgenomen. 
 
3.9 Communicatie 
 
3.10 Duurzaamheid 
 
3.11 Veiligheid 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Na instemming met de GR Cocensus 2020 en toestemming van de gemeenteraad, wordt de 
GR Cocensus 2020 ondertekend door de secretaris en de wethouder Financiën en 
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vervolgens aan Cocensus gezonden. Na instemming met de DVO Cocensus 2020 wordt 
deze getekend door de wethouder Financiën en vervolgens aan Cocensus gezonden. 
De raden van de toetredende gemeenten worden gevraagd toestemming te verlenen aan de 
betreffende colleges om deel te nemen aan de GR Cocensus. Het Dagelijks Bestuur van 
Cocensus besluit in de vergadering van 19 juni 2019 definitief tot toetreding. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


