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Onderwerp: Toetreding gemeente Den Helder tot de GR Cocensus per 1 januari 2015 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: - De raad besluit om toestemming aan het college te verlenen om in te 

stemmen met de toetreding van de gemeente Den Helder tot de 
Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2014 per 1 januari 2015. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
De gemeente Den Helder heeft verzocht om toe te kunnen treden tot de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus per 1 januari 2015. Hiervoor is instemming 
van alle huidige deelnemers van de GR Cocensus 2014 vereist. Ons college heeft besloten 
in te stemmen met deze toetreding en vraagt met dit voorstel toestemming aan uw raad. 
  
Normaliter vindt een dergelijke besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur van de GR 
waarna aan de deelnemende gemeenteraden om toestemming wordt gevraagd. In het 
Algemeen Bestuur van de GR Cocensus hebben wethouders zitting van alle deelnemende 
gemeenten. Door de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wordt de samenstelling van het 
Algemeen Bestuur gewijzigd. Bij nog niet alle deelnemende gemeenten is de samenstelling 
van het college, en daarmee de zitting nemende wethouder, bekend. Om deze reden is het 
niet mogelijk gebleken op korte termijn een vergadering van het Algemeen Bestuur te 
organiseren.  
 
Om de toetreding van de gemeente Den Helder gedegen voor te bereiden is een tijdige 
besluitvorming vereist. Daarom wordt voorgesteld om de genoemde besluitvorming nog voor 
het zomerreces af te ronden. 
 
Achtergrond: 
Per 1 januari 2014 zijn een zestal gemeenten in de regio Alkmaar, waaronder Bergen, 
toegetreden tot de GR Cocensus. Bij deze uitbreiding van de GR is een tweede vestiging 
van Cocensus in de gemeente Alkmaar in gebruik genomen. In eerste instantie waren er in 
het traject van uitbreiding 8 gemeenten geïnteresseerd in aansluiting bij Cocensus. Begin 
2013 hebben de gemeenten Heiloo en Castricum besloten om hier van af te zien. Een reden 
voor deze gemeenten om in 2013 niet toe te treden, was onder meer het feit, dat er in Zuid-
Kennemerland initiatieven worden ontwikkeld om op diverse terreinen samen te werken 
(sociaal domein, sociale werkvoorziening, duinstreek-gemeenten e.d.) en dat het voor deze 
gemeenten derhalve nog te vroeg was om zich te verbinden aan de GR Cocensus.  
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Een van de belangrijkste redenen van het Algemeen Bestuur van Cocensus om een voorstel 
voor  uitbreiding van de GR aan de deelnemers van Cocensus voor te leggen, was het feit 
dat via de groei van Cocensus er de mogelijkheid ontstond om de gevraagde jaarlijkse 
besparing van 2% op de gemeentelijke bijdragen aan Cocensus voor een periode van 4 jaar 
(tot en met 2018) te borgen.  
Het realiseren van deze jaarlijkse besparing op de uitvoeringskosten geschiedt in belangrijke 
mate, door het feit dat de kosten van overhead niet proportioneel stijgen met de groei van de 
GR. Daarnaast biedt een grotere organisatie meer mogelijkheden om de inzet van het 
personeel te optimaliseren. Als concept voor de tweede vestiging van Cocensus is gekozen 
voor een brede  introductie van het flexwerken (Het Nieuwe Werken) teneinde de kosten van 
werkplekken te reduceren en om een belangrijk deel van de uitvoeringswerkzaamheden 
plaats onafhankelijk te maken. 
 
Het afhaken van de gemeenten Castricum en Heiloo heeft wel als gevolg gehad, dat het iets 
moeilijker zou zijn om de met name tot en met 2018 de gevraagde efficiencybesparing van 
jaarlijks 2% te realiseren. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft zich op het standpunt gesteld, dat Cocensus heeft voldaan aan 
de groeidoelstelling, die bij de oprichting van Cocensus in het bedrijfsplan is geformuleerd, 
maar dat er nog wel enige ruimte in de tweede vestiging van Cocensus is om door te groeien 
teneinde ook in de financiële dekking het afhaken van de gemeenten Heiloo en Castricum te 
compenseren. 
 
Het college van de gemeente Den Helder heeft aan de gemeenteraad van Den Helder een 
voorstel aangeboden, om onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraden van de 
huidige deelnemers van de GR Cocensus, per 1 januari 2015 aan te sluiten bij de GR 
Cocensus, waarbij voor de werknemers die mee zouden gaan van Den Helder naar 
Cocensus, de vestiging in Alkmaar als standplaats wordt benoemd. Het voorstel is op 
maandag 12 mei behandeld in de raadscommissie in Den Helder en zal op maandag 19 mei 
worden behandeld in de gemeenteraadsvergadering. 
 
De gemeente Den Helder is qua omvang nagenoeg even groot als de gemeenten Heiloo en 
Castricum samen, en vorm daarmee een welkome aanvulling en garantie om tot en met het 
jaar 2018 te voldoen aan de gewenste jaarlijkse besparing van 2% op de bijdragen van alle 
deelnemers aan de GR en een verdere optimale benutting van de tweede vestiging van 
Cocensus. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Door het verlenen van toestemming om in te stemmen met de toetreding van de gemeente 
Den Helder wordt per 1 januari 2015 een nieuwe GR van kracht. De GR Cocensus 2015. In 
deze nieuwe GR worden tegelijkertijd tekstuele aanpassingen verwerkt als gevolg van de 
samenvoeging van de Gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer. 
 
Door de toetreding van de gemeente Den Helder aan de GR Cocensus kan met grotere 
zekerheid worden voldaan aan de doelstellingen van de huidige GR.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 

Voor toetreding tot de regeling is de unanieme instemming van de deelnemende gemeenten 
vereist. Het college treedt op als het vertegenwoordigende orgaan van de deelnemende 
gemeente. Voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling door het college is 
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toestemming van de gemeenteraad vereist (Art. 1, lid 2 Wet gemeenschappelijke 
regelingen). 
 
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GR Cocensus 2014 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: GR Cocensus 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
N.v.t. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Het besluit om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Den Helder tot de 
Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 zal, na het verlenen van toestemming door uw 
raad, bekend worden gemaakt in de gemeentekrant. Na toestemming van uw raad en de 
andere deelnemers zal een projectorganisatie worden opgezet om de toetreding per 1 
januari 2015 mogelijk te maken.  
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De toetreding van de gemeente Den Helder zal gevolgen hebben voor de begroting 2015 
van de GR Cocensus welke door het Algemeen Bestuur zal worden vastgesteld nadat de 
deelnemende gemeenteraden de mogelijkheid hebben gehad om hun zienswijze op de 
ontwerpbegroting te uiten. De jaarlijkse bijdrage van Bergen aan de GR Cocensus blijft 
ongewijzigd. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? N.v.t. 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): 

Pagina 3 van 4 
 



 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door het verlenen van voornoemde toestemming op dit moment kan de projectorganisatie 
tijdig worden opgestart waardoor de ingang per 1 januari 2015 kan worden gewaarborgd. 
 
 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit 
2. Verzoek toetreding gemeente Den Helder 
3. Concept “Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015” 
4. Overzicht wijzigingen concept-GR Cocensus 2015 t.o.v. GR Cocensus 2014 

 
 
 
 
Bergen, 27 mei 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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