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Voorstel / besluit:
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR Cocensus:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Cocensus kan meebewegen met
de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van de GR Cocensus.
Inleiding
In 2018 is door de raden besloten gemeenschappelijke regelingen - waarvoor een openbaar
lichaam is ingesteld - te verzoeken om jaarlijks - uiterlijk 15 december - een kadernota met
financiële en beleidskaders aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk 1 maart een
zienswijze kunnen afgeven.
De GR Cocensus is opgericht als een uitvoeringsorganisatie met als belangrijkste doelstellingen
om efficiënt te opereren en de kwaliteit van de uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de
lokale heffingen te borgen. Tot haar werkzaamheden behoren de uitvoering van de Wet WOZ
(herwaardering), de aanslagoplegging van diverse gemeentelijke heffingen, de afhandeling van
bezwaar- en beroepschriften, de (dwang)invordering en de afhandeling van verzoeken om
kwijtschelding. Cocensus verzorgt de contacten met de Waarderingskamer, het CBS en de
gemeentelijke afnemers (belastingdienst en waterschap).
In de kadernota zijn de doelstellingen voor 2022 opgenomen. In april 2021 zal Cocensus de
nieuwe huisvesting betrekken. De werkzaamheden worden dan uitgevoerd in één gezamenlijk
pand, waarbij is gekozen voor een optimaal duurzaam concept met een energie-neutrale
huishouding. In het meerjarenperspectief wordt er rekening mee gehouden dat vanaf 2022 de
verhuizing naar één pand en de besparing op energielasten een kostenbesparing van structureel
2% gaan opleveren.
Verder wordt onderzocht of voor de komende jaren er meerdere besparingen mogelijk zijn op de
bedrijfsvoeringlasten of op de gezamenlijke lasten van Cocensus en de deelnemende
gemeenten. Dit betreft zaken als thuiswerken, gegevensbeheer, klantencontact en handhaving.
In 2021 zal er een verlengingsaudit van de ISO-certificering gericht op de bedrijfsprocessen van
Cocensus plaatsvinden. In 2022 volgt dan weer de tussentijdse jaarlijkse audit. Cocensus streeft
er naar om een succesvolle her-certificering te doorlopen.
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Voor 2022 is bij het opstellen van de kadernota uitgegaan van een verwachte loonkostenstijging
van 1,5 % en tevens een materiële kostenstijging van 1,5%. Dit betekent een verhoging van de
gemeentelijke bijdragen met € 221.300 tot een totaal van bijna € 15 miljoen.
Beoogd effect
De raad een voorstel te doen voor de zienswijze Kadernota 2022 GR Cocensus.
Argumenten
1a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Cocensus kan meebewegen
met de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
De afspraak is dat gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage elk jaar kunnen
indexeren en zodoende de gemeentelijke bijdrage elk jaar omhoog gaat. In het licht van de
opgaven waar gemeenten voor staan, is dit wellicht niet langer houdbaar. Wij gaan dan ook
graag het gesprek met u aan over de vraag hoe we de kosten van de belangrijke, overwegend
wettelijke taken die u vervult in relatie kunnen brengen met de financiële positie van gemeenten.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiële gevolgen
De Kadernota 2022 heeft geen directe financiële gevolgen.
Preventief toezicht
 Ja
 Nee
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
De zienswijze wordt kenbaar gemaakt bij het dagelijks bestuur van Cocensus. Het dagelijks
bestuur formuleert een bestuurlijke reactie op de zienswijzen en legt deze schriftelijk voor aan het
algemeen bestuur. Via deze weg wordt de kadernota definitief vastgesteld.
Monitoring/Evaluatie
n.v.t.
Bijlagenr.
B202009301

Titel/Onderwerp
Kadernota Cocensus 2022-2026

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 9 februari 2021
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 9 februari 2021;
gelet op:
De Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b. de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke regelingen 2019 (FUGR 2019) en de notitie informatievoorziening
gemeenschappelijke regelingen.;
besluit
1. Onderstaande zienswijze af te geven over de Kadernota 2022 van GR Cocensus:
a. Het gesprek aan te gaan met de gemeenten over hoe de GR Cocensus kan meebewegen met
de financiële uitdagingen waar gemeenten in de komende jaren voor staan.
2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij
het dagelijks bestuur van de GR Cocensus.

Heerhugowaard, 16 februari 2021
De Raad voornoemd,
de griffier,
G.J. de Graaf

de voorzitter,
A.B. Blase

