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onderwerp N.a.v. uw schrijven - Wijzigingen die zijn doorgevoerd binnen de GR Cocensus 

Geacht college, 

Naar aanleiding van een brief van uw college met het kenmerk 15UIT03222 wil ik u graag 
informeren over enkele wijzigingen die zijn doorgevoerd binnen de GR Cocensus. 

Conform uw verzoek hebben wij zowel in jaarrekening 2015 als in de begroting 2017, die beide 
inmiddels al aan uw college zijn aangeboden, de kengetallen opgenomen, zoals die in de 
vernieuwde BBV worden genoemd (solvabiliteit, schuldquote en structurele exploitatieruimte). 

De risicoparagraaf van de GR is beperkt en vrij algemeen van omvang en daardoor moeilijk of 
marginaal te kwantificeren. Cocensus is een pure uitvoeringsorganisatie en loopt in die zin ook 
weinig aan tegen onverwachte risico's. 

Tot slot vraagt u ook naar het EMU saldo van de GR. In de bovengenoemde stukken hebben wij dat 
nog niet opgenomen. Het was voor de GR nog even een zoektocht, om dit saldo nader te duiden. 
Het saldo is ook beperkt van omvang, immers de GR Cocensus is zodanig ingericht dat alle 
belastingopbrengsten rechtstreeks bij de deelnemende gemeenten binnenkomen. Daarnaast werkt 
de uitvoeringsorganisatie met een sluitende exploitatie. En tot slot dient dit saldo nog op basis van 
de bijdragen verdeeld te worden over de deelnemende gemeenten. 

cocensus 

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom, 
Beverwijk, Oostzaan, Wormerland, Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard, Langedijk en Den Helder. In deze GR zijn de 
uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de heffing en 
invordering van diverse gemeentelijke belastingen ondergebracht. Cocensus is ISO-gecertificeerd (9001:2008). 
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Het EMU saldo voor de gemeente Bergen voor 2017 luidt als volgt: 

Exploitatiesaldo Cocensus C 0 
Afschrijvingen t.l.v. exploitatie 1.135.838 
Investeringen die op de balans worden geactiveerd -/-140.000 

EMU-saldo 995.838 

Aandeel gemeente Bergen (o.b.v. bijdrage GR): 5,80Zo 58.063 

Voor 2015 bedraagt het EMU-saldo voor de gemeente Bergen C 48.939 
En voor 2016 C 44.509 

Met ingang van de eerstvolgende begrotingswijziging 2016 zullen wij het EMU-saldo als standaard 
opnemen in de financiële rapportages van Cocensus. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Hoogachtend, 

G.G.J. Schipper 


