RAADSVOORSTEL
Gemeenteraad
Raadsvergadering
Zaaknummer
Voorstelnummer
Commissie
Commissie
Soort agendering
Agendapunt
Team
Opsteller(s)
Telefoonnummer
Bijlagen:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bergen
11 april 2019
BB19.00078
RAAD190077
Algemene raadscommissie
19 maart 2019
Ter bespreking
Belastingen
Jan Cramer
088 909 7381
3
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5e wijziging GR Cocensus

Voorgesteld besluit
Uw raad besluit:
het college toestemming te geven om, op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen, in te stemmen met de 5e wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus.
Geheimhouding
Nee
Ja
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RAADSVOORSTEL
1
INLEIDING
De overdracht van de belastingtaken aan Cocensus is geregeld in een gemeenschappelijke
regeling (GR) en in een mantel-en dienstverlenings-overeenkomst (DVO). Om de met de
gemeenten af te sluiten overeenkomsten te verminderen en te vereenvoudigen heeft het AB
van Cocensus besloten om de bepalingen uit de mantelovereenkomst op te nemen in de
dienstverleningsovereenkomst en de GR. Daarnaast wordt voorgesteld om de GR aan te
passen op grond van voorgestelde redactionele vereenvoudigingen, resultaten van een
juridische toets en algemene actualisatie. De instemming met de 1e wijziging van de
dienstverleningsovereenkomst is een bevoegdheid van het college. Voor de instemming met
de 5e wijziging van de GR Cocensus door het college, is toestemming van uw raad vereist.
1.1
Doel advies
Van de raad wordt verwacht dat hij:
het college toestemming geeft om akkoord te gaan met de 5e wijziging van de GR Cocensus.
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).
3

ADVIES

3.1
Toelichting op het advies
De laatst vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Cocensus is met ingang van 1 januari
2015 in werking getreden, dit in verband met de toetreding van de gemeente Den Helder.
Daarna is slechts de bijlage behorende bij deze GR Cocensus 2015 periodiek gewijzigd. Er
bestaat nu aanleiding om de DVO en de GR te wijzigen als gevolg van het samenvoegen
van de mantel- en dienstverleningsovereenkomst tot één product, actualisatie, voorgestelde
redactionele vereenvoudigingen en de resultaten van de juridische toets. De meest in het
oog springende wijzigingen in de GR zijn verwerkt in onderstaande artikelen:
artikelen 18 en 19:
Er is aansluiting gezocht bij besluiten van de presidia van de gemeenten in Noord-Holland
Noord (waaronder Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk) inzake het project
informatievoorziening. Dit project heeft tot doel om de gemeenteraden te ondersteunen bij
hun kader stellende en controlerende rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen.
De effecten hiervan zijn terug te vinden in artikel 18 (algemene financiële en beleidsmatige
kaders) en in artikel 19 (begroting). Als gevolg hiervan zendt het dagelijks bestuur voor 1
januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene
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financiële beleidskaders aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen vervolgens bij
het dagelijks bestuur hun zienswijze hierover naar voren brengen voordat het algemeen
bestuur tot definitieve vaststelling over gaat. Deze financiële kaders worden vervolgens
verwerkt binnen de ontwerp begroting en de daarbij behorende meerjarenbegroting. Binnen
de begroting is tevens per gemeente een kostentoerekening per taakveld opgenomen. De
ontwerp begroting wordt aan de gemeenteraden aangeboden, ook hierop kan een zienswijze
kenbaar gemaakt worden alvorens het algemeen bestuur tot vaststelling van de begroting
overgaat.
artikel 20:
Een aantal onderwerpen, voornamelijk gericht op de jaarlijks vast te stellen financiële
bijdrage voor de deelnemende gemeenten, deels vastgelegd in de GR Cocensus 2015 maar
ook deels in de Mantelovereenkomst 2015 en de DVO 2015 zijn nu samengevoegd binnen
één artikel, artikel 20.
artikel 26:
In artikel 26, vierde lid, van de voorliggende GR Cocensus 2015 is de uitwerking van de
uittredingskosten opgenomen. De onderbouwing van deze uittredingskosten is verder
uitgewerkt in de bij deze GR behorende bijlage 2.
De overige wijzigingen hebben voor het merendeel betrekking op redactionele aanpassingen
en op het opnemen van een aantal procedurele stappen.
Een volledig overzicht van alle verwerkte wijzigingen is opgenomen als het achterliggende
document ‘matrix behorende bij de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015’.
3.2
Overwegingen van het college
Nadat toestemming is verkregen van uw raad tot instemming met de 5e wijziging van de GR
Cocensus zal het college hiertoe overgaan.
3.3
Regionale samenwerking en couleur locale
In de gewijzigde GR wordt in artikel 19 en 20 aangesloten bij besluiten van de presidia van
de gemeenten in Noord-Holland Noord, waaronder Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en
Langedijk, inzake het project informatievoorziening.
3.4

Participatie, samenspel

3.5
Risico’s
Voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is instemming van een meerderheid
van de deelnemende gemeenten vereist.
3.6

Financiën

3.7

Inkoop

3.8

Juridische Zaken

3.9

Communicatie

3.10

Duurzaamheid

3.11

Veiligheid
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4
UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE
Na instemming met de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015 en toestemming van de
gemeenteraad, wordt de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015 ondertekend door de
secretaris en de wethouder Financiën en aan Cocensus gezonden.
5

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
1. Concept Gemeenschappelijke regeling Cocensus 5e wijziging.
2. Matrix behorende bij de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015.
3. Raadsbesluit.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

De heer mr. M.N. Schroor
secretaris

Mevrouw drs. H. Hafkamp
burgemeester
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