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15 april 2013

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering gemeentelijke belastingen

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Langedijk, Schermer en de
gemeenschappelijke regeling Cocensus besluiten om een projectorganisatie in te richten voor de
aansluiting van de gemeenten bij de GR Cocensus per 1 januari 2014 in een regionale vestiging ten
behoeve van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de heffing en invordering van
gemeentelijke belastingen en rechten, de uitvoering van de kwijtschelding en van de Wet
waardering onroerende zaken.
Uitgangspunt voor de uitwerking van het project is de offerte die is uitgebracht door GR Cocensus,
met daarin verwerkt de aanpassingen (aanvullende besparingen), medio december besproken op
basis van een aanvullende notitie. Dit is verwerkt in de definitieve offerte met daarin opgenomen de
bijdragen per gemeente.
Mochten er in de uitwerking van het project extra besparingen worden gerealiseerd, die enkel en
alleen betrekking hebben op de regionale vestiging, dan vloeien deze voordelen terug naar
bovengenoemde gemeenten, naar rato van de geoffreerde gemeentelijke bijdragen.
Ten behoeve van dit project wordt door partijen een budget beschikbaar gesteld van € 150.000,
waarvan de GR Cocensus de helft voor haar rekening neemt. De gemeenten zullen samen, te
verdelen op basis van de respectievelijke inwoneraantallen, de overige € 75.000 beschikbaar stellen.
De projectleiding zal worden verzorgd door de directeur van Cocensus. De gemeenten leveren
capaciteit voor de bemensing van de diverse projectgroepen.
De projectgroep wordt aangestuurd door een stuurgroep, die zal bestaan uit (een afvaardiging van)
de portefeuillehouders financiën van de gemeenten en de voorzitter van het Algemeen Bestuur van
Cocensus.
Voor eind april ‘13 zal een uitgewerkt projectplan worden voorgelegd aan de leden van de
stuurgroep.
Ter dekking van bij de gemeenten achterblijvende overhead-kosten is in de offerte opgenomen dat
de invulling van de geraamde huisvesting en de geraamde 5 tot 6 formatieplaatsen voor de
uitbreiding van de staf en bedrijfsbureau worden geleverd door de gemeenten. Hiervoor is een
bedrag van € 425.000 ingecalculeerd. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de afspraken die
gemeenten onderling hebben gemaakt over de invulling van deze componenten.

Tot slot maken de afspraken, zoals die zijn vastgelegd in de Intentieovereenkomst tussen gemeenten
en Cocensus onderdeel uit van deze samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraken zijn als bijlage bij
deze overeenkomst gevoegd.

Vastgesteld op 15 april 2013 door:

Gemeente Alkmaar,

………………………………………………….
Wethouder P. de Baat
Gemeente Bergen,

………………………………………………….
Wethouder C. Roem
Gemeente Graft-de Rijp,

………………………………………………….
Wethouder P. Dijkman
Gemeente Heerhugowaard,

………………………………………………….
Wethouder L. Dickhoff
Gemeente Langedijk,

………………………………………………….
Wethouder I. Overzier
Gemeente Schermer,

………………………………………………….
Wethouder J. Stroomer
GR Cocensus,

………………………………………………….
Voorzitter, J. Nobel

Bijlage: Intentieovereenkomst Gemeente – Cocensus
In het kader van de samenwerking tussen de gemeente en de gemeenschappelijke regeling Cocensus
in het kader van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen en
de Wet waardering onroerende zaken worden een aantal afspraken vastgelegd die als basis dienen
voor de verdere uitwerking.
Personeel
iedere medewerker belastingen in vaste dienst van de gemeente, voor zover geen
managementfunctie bekledend, die mee wil naar Cocensus gaat mee, inclusief de door
hem/haar opgebouwde rechten en met behoud van de vaste aanstelling; dit met
uitzondering van langdurig zieke personeelsleden; overigens behoort voor deze
medewerkers een re-integratietraject bij Cocensus tot de mogelijkheden;
voor medewerkers die een managementfunctie bekleden geldt een sollicitatieplicht op
eventuele vacatures bij de nieuwe organisatie; Cocensus neemt hierbij de inspanning op zich
om voor en met elke kandidaat afzonderlijk te onderzoeken of in de nieuwe organisatie een
passende functie aanwezig is;
medewerkers met een tijdelijke aanstelling worden in de gelegenheid gesteld om als interne
kandidaten te solliciteren op de vacatures, die voortvloeien uit het fusieproces;
bij de plaatsing van medewerkers geldt in principe als uitgangspunt: mens volgt taak; dit
neemt niet weg dat een zekere specialisatie binnen het taakveld taken tot de mogelijkheden
hoort;
Cocensus heeft een eigen rechtspositieregeling, die grotendeels de rechtspositieregeling van
de gemeente Haarlem volgt; indien er vanuit een sociaal akkoord of op individuele basis zich
afwijkingen voordoen ten opzichte van de regeling van Cocensus met financiële gevolgen
voor de GR worden er met de betreffende gemeente afspraken gemaakt over een eventuele
suppletieregeling voor een periode van maximaal 4 jaar;
na datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden door gemeente
geen nieuwe medewerkers in vaste dienst aangenomen; indien zich in de voorbereiding
vacatures voordoen bij de gemeente worden deze in overleg met Cocensus ingevuld;
de gemeenten dragen zelf zorg voor het opstellen van een sociaal plan, inclusief de
bijbehorende formele besluitvormingstrajecten (OR/GO); Cocensus kan hierin ondersteunen
op basis van ervaringen met toetredingen
Werkzaamheden
Cocensus neemt alle werkzaamheden over die zijn ondergebracht bij de afdeling belastingen
van de gemeenten;
Cocensus voert uit, de gemeenten bepalen het beleid en verzorgen de regierol;
Cocensus toetst het beleid op uitvoerbaarheid en adviseert de gemeenten;
Cocensus ontwikkeld voorstellen ter synchronisatie van de belastingprocessen, echter de
opdrachtgevers toetsen deze voorstellen en besluiten of invoering mogelijk is;
indien een gemeente na aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling besluit om nieuwe
belastingen of heffingen in te voeren, dan wordt voor de individuele deelnemer in de vorm
van maatwerk een afzonderlijk offertetraject gelopen;
voor de werkzaamheden voor de gemeenten wordt per gemeente een
Dienstverleningsovereenkomst opgesteld waarin naast de werkzaamheden ook
kwaliteitseisen en voorwaarden met betrekking tot gegevenslevering zijn opgenomen.

Financiën
Financieel vertrekpunt voor de samenwerking zijn de gemeentelijke bijdragen die zijn
berekend en vastgelegd in de definitieve offerte;
Cocensus geeft een meerjarenperspectief af voor de bijdragen van de deelnemers inclusief
de efficiencyvoordelen per deelnemer;
desintegratiekosten of frictiekosten blijven voor rekening van de gemeenten;
kosten van conversie worden in twee onderdelen gesplitst; de kosten van ontsluiting van de
gegevens van de gemeente uit de nu gebruikte software komen voor rekening van de
gemeente; kosten van conversie naar de software van Cocensus komen voor rekening van
Cocensus;
bij ongewijzigd takenpakket wordt de jaarlijkse bijdrage jaarlijks alleen aangepast voor prijsen loonontwikkelingen en eventueel accres (uitbreiding belastingobjecten); basis hiervoor is
neergelegd in de jaarlijkse richtlijnenbrief van de gemeente Haarlem, gebaseerd op de
voorspellingen van het CPB.
Gemeente
De gemeenten nemen de inspanning op zich om zonder structurele achterstanden over te
gaan naar Cocensus;
de gemeenten leveren capaciteit voor bemensing van project- of werkgroepen.
Overig
Voor de uitvoering van het project levert Cocensus een projectmanager en verzorgt het
projectsecretariaat;
de gemeenten en Cocensus krijgen vooraf op basis van vertrouwelijkheid inzicht in alle
wederzijdse stukken betreffende de uitvoering van belastingwerkzaamheden en
bedrijfsvoering (jaarrekening, begroting, managementrapportages,
dienstverleningsovereenkomst etc.)

