
 

Agendapunt : 06. 
Voorstelnummer : 12-069 
Raadsvergadering : 10 december 2015 
Naam opsteller : Dimitri Druiven 
Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. 269) 
Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman 
Zaaknummer : BB15.00772 
Registratienummer : RAAD150142 
Raadsvoorstel
Onderwerp: 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: De raad besluit: 

-in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de 2e 
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 aan te gaan; 
-toestemming te verlenen aan het college om de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 aan te gaan. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Met dit voorstel wordt aan uw raad voorgesteld om in te stemmen met het voorgenomen 
besluit van ons college tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015. 
Hierbij wordt aan uw gemeenteraad gevraagd om toestemming aan ons college te verlenen 
voor het vervolgens treffen van gewijzigde regeling per 1 januari 2016. Door de wijziging van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is het noodzakelijk om de bestaande 
gemeenschappelijke regeling (GR) Cocensus overeenkomstig aan te passen. 
 
Op deze wijze wordt gevolg gegeven aan het besluit van ons college van 15 september 2015 
(BENW151768). Door de wijziging van de Wgr is een keuzesituatie ontstaan waarbij in de 
situatie van Cocensus kan worden gekozen voor het aanpassen van de bestaande regeling 
in overeenstemming met de Wgr of het vormen van een nieuwe samenwerkingsvorm in de 
vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie.  
 
Het Dagelijks Bestuur van Cocensus heeft de voorkeur uitgesproken om de bestaande 
regeling in overeenstemming te brengen met de Wgr. Ons college heeft deze voorkeur 
onderschreven en aan het Algemeen Bestuur van Cocensus kenbaar gemaakt. Uit de 
ontvangen reacties van de overige deelnemende gemeenten blijkt dat genoemde keuze 
unaniem wordt onderschreven. Het Algemeen Bestuur van Cocensus heeft dan ook 
overeenkomstig besloten om in te stemmen met de wijziging.   
 
Ondertekening gewijzigde regeling 
Na instemming van uw raad en de gemeenteraden van de overige deelnemende gemeenten 
wordt de gewijzigde regeling ter ondertekening aan ons college aangeboden.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Door instemming met dit voorgenomen besluit en het verlenen van toestemming kan ons 
college de 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015 vaststellen.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid:  
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Voor het rechtsgeldig vaststellen van de 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 
2015 is toestemming van uw raad nodig. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: GR Cocensus 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
Externe communicatie: ja, na vaststelling van de 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Cocensus 2015 wordt dit bekendgemaakt in het gemeenteblad 
 
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? 
Na besluitvorming door uw raad wordt de gewijzigde regeling nog voor de inwerkingtreding 
per 1 januari 2016 ondertekend door ons college. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Géén 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? N.v.t. 
 
Risico’s 

 overige risico’s: het niet vaststellen van de 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling 
Cocensus 2015 voorafgaand aan 1 januari 2016 voldoet de bestaande regeling niet aan het 
gestelde in de Wgr. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om per 1 januari 2016 een rechtsgeldige Gemeenschappelijke Regeling te hebben. 
 
 
Bijlagen:  
-Raadsbesluit; 
-Aanbiedingsbrief 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015; 
-Wijzigingsmatrix 2e wijziging Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2015. 
 
Bergen, 27 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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