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Voorstel / besluit:
Uw Raad wordt voorgesteld om de zienswijze op de kadernota 2020 van de Gemeenschappelijke
Regeling Cocensus vast te stellen. De Raad besluit:
 geen zienswijze te geven op de kadernota 2020 van de GR Cocensus
 de kadernota 2020 te verwerken in de meerjarenbegroting van de GR Cocensus 20202024
1. Inleiding
Op grond van artikel 34b Wgr stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de
algemene financiële- en beleidsmatige kaders op voor 15 april voorafgaand aan het
begrotingsjaar. Aangezien genoemde datum samenvalt met aanlevering van de begroting door
de GR, had de kadernota geen grote zelfstandige waarde.
Door de gemeenten in Noord-Holland-Noord zijn afspraken met de diverse gemeenschappelijke
regelingen (GR-en) gemaakt ter verbetering van de informatievoorziening door de GR-en (INT182164). Een van de afspraken is dat de GR-en voor 1 januari de kadernota aanbiedt voor het jaar
daarop volgend. De gemeenteraad kan omtrent de Kadernota 2020 van Cocensus uiterlijk voor 1
maart 2019 hun gevoelens bij het Dagelijks Bestuur van Cocensus doen blijken.
2. Beoogd effect
Dit voorstel beoogt de raad, indien nodig, wensen en bedenkingen te laten formuleren op de
Kadernota van GR Cocensus. Na raadpleging van de raden en terugkoppeling aan Cocensus
worden de uitgangspunten uit de kadernota 2020 in de meerjarenbegroting 2020-2024 van de
GR Cocensus verwerkt.
3. Argumenten
1.1 Het is begrijpelijk dat Cocensus zich niet houdt aan de in onze regio afgesproken
indexeringscijfers, omdat zij werken voor veel deelnemers buiten de regio waar deze afspraak
geldt.
1.2. De afwijking in hoogte van de indexcijfers waarmee wordt gerekend is niet zodanig dat dit
een zienswijze rechtvaardigt voor dit onderdeel van de kadernota.
4. Kanttekeningen
Berekening indexatie GR Cocensus
In de Kadernota 2020 van de GR Cocensus wordt er uitgegaan van een prijsindex van 2,1%
(weging 37%) en een loonontwikkeling van 3,4% (weging 63%). Voor het begrotingsjaar 2020 is
voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling een gewogen percentage vastgesteld van
2,92%.
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Op dit moment is er nog geen regionale index vastgesteld. Voor de GR Cocensus is dit overigens
niet van belang. De GR Cocensus heeft met meerdere deelnemers te maken dan alleen uit de
regio Noord-Holland-Noord en kan dus met afwijkende indexcijfers werken.
Format aanbieding kadernota 2020
De kadernota 2020 van de GR Cocensus is niet conform het format dat door het presidium is
vastgesteld. Dit komt doordat de GR Cocensus uit meerdere deelnemers bestaat dan alleen uit
de regio Noord-Holland-Noord.
5. Financiële gevolgen
De totale bijdrage van de gemeente Heerhugowaard aan de GR Cocensus bedraagt in 2019
€ 868.000, in 2020 stijgt deze met € 25.500 (index 2,92%) naar een bijdrage van € 893.500.
6. Communicatie
nvt
7. Uitvoering
De GR Cocensus verwerkt de zienswijze in de Kadernota 2020 van de GR Cocensus en wordt in
de vergadering van het Algemeen Bestuur Cocensus van 8 maart 2019 vastgesteld.
8. Monitoring/Evaluatie
De uitgangspunten uit de Kadernota 2020 van de GR Cocensus worden overeenkomstig in de
Meerjarenbegroting 2020-2024 opgenomen.
Bijlagenr.
INT18-2164
B201812784
E201846204

Titel/Onderwerp
Notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen
Aanbieding kadernota 2020-2024 GR Cocensus
Brief zienswijze op kadernota 2020-2024 Gemeenteraad aan Cocensus

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 januari 2019;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 5 februari 2019;
gelet op:
 artikel 189 Gemeentewet
 artikel 34 b Wgr
 artikel 34 Wgr lid 1 en lid 3
 artikel 35 Wgr lid 3
 artikel 18 lid 1 GR Cocensus, 5e wijziging;
besluit
 geen zienswijze te geven op de kadernota 2020-2024 van de GR Cocensus
 de kadernota 2020 te verwerken in de meerjarenbegroting van de GR Cocensus 2020-2024

Heerhugowaard, 26 februari 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

