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Aan de Raad,
Heerhugowaard, 2 juni 2020
Voorstel / besluit:
Geen zienswijze in te dienen over de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021van GR Cocensus.
Inleiding
Van de GR Cocensus zijn de Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021 en het
Meerjarenperspectief 2022-2025 ontvangen.
Jaarstukken 2019
De gemeenschappelijke regeling Cocensus heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld met een
voordelig resultaat van € 99.412. Hiervan heeft het Algemeen Bestuur besloten € 44.689 toe te
voegen aan de algemene reserve van Cocensus, die daardoor de maximale hoogte bereikt van
€ 250.000. Het restant wordt naar rato van de bijdrage aan de in 2019 deelnemende gemeenten
uitgekeerd. Voor onze gemeente betekent dit een uitkering van € 3.604 en er is geen aanleiding
een zienswijze in te dienen.
Impact coronacrisis
Op voorschrift van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is na
de behandeling van de jaarstukken in het Algemeen Bestuur een paragraaf aan de jaarrekening
toegevoegd over de impact van het coronavirus, als zijnde een gebeurtenis na balansdatum.
Daartoe is paragraaf 3.9 aan de jaarrekening opgenomen.
Doordat er onzekerheid is over wat uiteindelijk het economisch effect van het coronavirus zal zijn,
zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering van Cocensus en voor de te realiseren
belastingopbrengsten 2020 van de deelnemende gemeenten nog niet in te schatten. Via de
managementrapportages gericht op de belastingactiviteiten van de deelnemende gemeenten en
de bestuursrapportage gericht op de bedrijfsvoering van Cocensus zullen de deelnemende
gemeenten tussentijds op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in 2020.

Begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025
De sluitende Begroting 2021 en Meerjarenperspectief 2022-2025 van de gemeenschappelijke
regeling Cocensus is gebaseerd op de eerder vastgestelde Kadernota 2021. De totaal begrote
baten en lasten nemen t.o.v. 2020 (na 2e wijziging) toe met € 306.600 tot een totaal van ruim
€ 15 miljoen.

2
De gemeenteraad kan omtrent de Begroting 2021 van Cocensus voor 1 juni 2020 hun gevoelens
bij het Dagelijks Bestuur van Cocensus doen blijken.
Impact coronacrisis
Deze begroting is op 1 april bij de gemeente binnen gekomen. In de begroting is geen aandacht
geschonken aan wat de gevolgen van de coronacrisis kunnen zijn.

Beoogd effect
De raad van Heerhugowaard kan instemmen met de Begroting 2021 en heeft er geen opmerking
over.
Argumenten
De begroting geeft geen aanleiding om er een zienswijze op te geven.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiële gevolgen
De kadernota is financieel gezien getoetst aan de regionale afspraken, waarbij is geconstateerd
dat Cocensus zich aan de afspraken houdt. Getoetst zijn onder andere het weerstandsvermogen,
de indexatie, de gemeentelijke bijdragen en de risicoparagraaf.
De gemeentelijke bijdrage aan Cocensus is ten opzichte van die van 2020 van € 876.300
verhoogd naar € 894.700. Een toename van € 18.400. In de Begroting 2020 van Heerhugowaard
is een bijdrage van € 905.403 geraamd. De budgettaire meevaller van € 10.703 wordt verwerkt
bij het opstellen van de Begroting 2021. Dit geldt mogelijk ook voor een financieel effect van de
impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering van Cocensus waar in deze begroting geen
rekening mee is gehouden.

Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
Na behandeling in de raad wordt Cocensus geïnformeerd over het besluit van de raad.
Uitvoering
In juni 2020 wordt de begroting door het algemeen bestuur vastgesteld met in achtneming van
eventuele ontvangen zienswijzen van de deelnemende gemeenten.
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Monitoring/evaluatie
n.v.t.
Bijlagenr.
B202002761
B202002762
Bij2006047
Bij2006048
Bij2006049
Bij2006050
Bij2006051

Titel/Onderwerp
Aanbieding Begroting Cocensus 2021 & Meerjarenperspectief 2022-2025
Aanbieding Jaarverslag Cocensus 2019
Verslag van bevindingen 2019
Jaarstukken 2019
Controleverklaring jaarrekening Cocensus 2019
Model verantwoording 2019 Cocensus en uitvoerende werkzaamheden HHW
Controleverklaring tbv gemeente Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco-secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Stad en Ruimte d.d. 19 mei 2020
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 mei 2020;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 19 mei 2020;
gelet op:
Artikel 34, lid 1 en 3 WGR;
Artikel 35, lid 3 WGR;
besluit
Geen zienswijze in te dienen over de Jaarstukken 2019 en Begroting 2021van GR Cocensus.

Heerhugowaard, 2 juni 2020
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

