Planning op hoofdlijnen oprichting regionale vestiging Cocensus.
In deze notitie wordt een planning op hoofdlijnen gepresenteerd voor de toetreding van gemeenten
tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus in een regionale vestiging. In deze planning wordt een
onderscheid gemaakt in de volgende hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.
5.

bestuurlijk
ICT
personeel
huisvesting
belastingwerkzaamheden

Achter de activiteiten is telkens in het rood aangegeven waar de initiële actie ligt voor het
betreffende onderdeel van de planning.
Het hoofdstuk bestuurlijk richt zich met name op besluitvorming door de gemeenteraden van zowel
de huidige deelnemers van Cocensus als die van de toetredende gemeenten. Daarnaast is hier het
traject van de advisering door de ondernemingsraden en het sociaal akkoord ingevlochten.
Bij de planning is ook het instellen van een stuurgroep opgenomen.
ICT richt zich op de conversie van de belastingpakketten en de herwaarderingsmodules (ten behoeve
van de WOZ) van de gemeenten naar Cocensus. Daarnaast wordt een inventarisatie gemaakt van
ondersteunende software, die bij de gemeenten aanwezig is en hoe hiermee om te gaan. Ook wordt
een plan opgesteld om de afstemming te realiseren op ontwikkelingen die er zijn op het gebied van
landelijke voorzieningen (BAG, WOZ) en richtlijnen t.a.v. bijvoorbeeld het gebruik van DigiD .
Het hoofdstuk personeel richt zich naast het formele traject van een sociaal plan, c.q. sociaal akkoord
op de plaatsingsgesprekken met de medewerkers, het invullen van vacatures en de definitieve
benoemingsbesluiten. Daarnaast is er ruimte voor het meenemen van de medewerkers in het project
via een klankbordgroep en voor het organiseren van een grootschalige personeelsbijeenkomst.
Huisvesting richt zich op het bepalen van de locatie en het vervolgens inrichten van de dependance.
Belastingwerkzaamheden tenslotte richt zich op de uitvoering van de werkzaamheden door Cocensus
op basis van de nieuwe belastingverordeningen 2014; het maken van afspraken over werkvoorraden
(de overeenkomst gaat uit van zo schoon mogelijk over naar de nieuwe organisatie) en het maken
van afspraken over werkzaamheden die in 2013 moeten worden verricht voor het belastingjaar 2014
(met name de herwaardering WOZ).
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1.

bestuurlijk traject, inclusief advisering BOR en BGO

Startmoment: ondertekenen samenwerkingsovereenkomst door gemeenten en Cocensus
Planning 12 maart 2013
12-19 maart

optuigen projectorganisatie
Samenstellen stuurgroep
Instellen bijzondere ondernemingsraad

Cocensus
Gemeenten
Gemeenten

19-26 maart

opstellen adviesaanvraag BOR

Gemeenten

Inplannen: overleg BOR-Cocensus (informatie-uitwisseling)
26 maart-2april

opstellen raadsvoorstel t.b.v. huidige deelnemers GR
Instemmingbesluit uitbreiding GR

Cocensus

opstellen raadsvoorstel toetredende gemeenten

Gemeenten

Inplannen: indien gewenst presentatie Cocensus
In commissievergaderingen gemeenten

Gemeenten

April

kennismakingsbijeenkomst/1e vergadering bestuurders

Cocensus

7 mei

uiterste moment instemming BOR (eerder indien mogelijk)

Gemeenten

Eind mei

instemming gemeenteraden huidige deelnemers

Cocensus

Juni

instemming gemeenteraden toetredende gemeenten

Cocensus

Noot:

in de planning is het mogelijk dat gemeenteraden van
toetredende gemeenten ook in mei al besluiten; dat zijn
dan besluiten onder voorbehoud van instemming huidige
deelnemers GR; mooier is het om dit volgtijdelijk te doen.

Juli

instellen bijzonder georganiseerd overleg (BGO)

Gemeenten

Inplannen: datum overleg BGO najaar
Juli - September

opstellen sociaal plan

Gemeenten

November

vaststellen sociaal plan /sociaal akkoord

BGO

November

vaststellen gemeenschappelijke regeling 2014
vaststellen individuele dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) door
gemeenteraden nieuwe deelnemers

Cocensus
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2.

ICT

Maart – Mei

Inventarisatie plus opstellen conversieplan 1e gemeente
i.c. gemeente Langedijk
Noot: eerste afstemming met gemeente Langedijk heeft
al plaats gevonden, omdat gemeente Langedijk heeft
aangegeven in ieder geval te willen toetreden tot
Cocensus, ook als het dependance-model niet doorgaat

Cocensus

April – Juni

Inventarisatie plus opstellen conversieplan 2e gemeenten
Voorstel: Alkmaar plus Bergen

Cocensus

Mei – Juli

Inventarisatie plus opstellen conversieplan resterende
gemeenten

Cocensus

Juli - Augustus

Inventarisatie en realisatie overige software
en landelijke voorzieningen

Cocensus

Augustus –
September

proefconversies

Cocensus

Oktober –
November

definitieve conversies

Cocensus

April - Mei

Kennismaking HRM-consulenten gemeenten Cocensus

Cocensus

Juni

Instellen klankbordgroep met afvaardiging personeel
Gemeenten

Cocensus

Juli – Augustus

Inventarisatie arbeidsvoorwaarden, inschaling en
eventuele individuele afspraken medewerkers

Cocensus

Juli - September

opstellen sociaal plan
Inclusief toetsing sociaal plan door Cocensus

Gemeenten

September

Personeelsbijeenkomst medewerkers

Cocensus

Oktober

Plaatsingsgesprekken met individuele medewerkers

Cocensus

Oktober

Openstellen vacatures Cocensus bij gemeenten

Cocensus

November

Invulling vacatures
Benoemingsbesluiten nieuwe medewerkers

Cocensus

November

vaststellen sociaal plan /sociaal akkoord

BGO

3.

Personeel
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4.

Huisvesting

Augustus

Locatiekeuze

Cocensus

Augustus –
September

Vaststellen inrichtingsplan dependance

Cocensus

Oktober –
December

Inrichten dependance

Cocensus

5.

Belastingwerkzaamheden

Mei

Inventarisatie lopende contracten

Gemeenten

Juli

Inventarisatie belastingverordeningen 2014 gemeenten

Cocensus

Opstellen plan van aanpak herwaardering 2014

Cocensus

Aansluiting op landelijke voorzieningen
Aanvragen autorisaties

Cocensus

Opzeggen lopende contracten

Gemeenten

Augustus –
September

Scan voortgang werkzaamheden belastingen 2013 en
eerdere jaren

Cocensus

Oktober

Vaststellen gegevensleveringen overige heffingen:
Hoe komt informatie vanuit vakafdelingen gemeenten
naar Cocensus voor overige heffingen; denk aan leges
bouwvergunningen, grafrechten etc.

Cocensus

November

vaststellen gegevensleveringen van Cocensus naar gemeenten
(KCC)

Cocensus

November

beoordeling oude werkvoorraden gemeenten plus
eventuele individuele afspraken hierover

Cocensus
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