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Voorstel / besluit:
1. Geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020 van GR
Cocensus
Inleiding
Van de GR Cocensus zijn de Begroting 2022 en het Meerjarenperspectief 2023-2026 en de
Jaarstukken 2020 ontvangen.
De GR Cocensus is opgericht als een uitvoeringsorganisatie voor het heffen en invorderen van
decentrale belastingen en heffingen.
Begroting 2022 en Meerjarenperspectief 2023-2026
In uw vergadering van 16 februari 2021 heeft u besloten een zienswijze in te dienen op de
Kadernota 2022 van de GR Cocensus. De tekst van de zienswijze luidde: 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. Cocensus heeft in de nu
voorliggende Begroting 2022 hieraan meegewerkt door ten opzichte van de kadernota het
gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling te verlagen van 1,5% naar 1,33%. Daarnaast zijn er
structurele besparingen
verwerkt in de begroting van afgerond 3%. Deze aanpassingen hebben geleid tot een verlaging
van de gemeentelijke bijdragen tot bijna een half miljoen euro:
 Kadernota 2022
€ 14.974.100
 Begroting 2022
14.519.000
Verlaging gemeentelijke bijdragen
€
455.100
Ten opzichte van de gemeentelijke bijdragen in de Begroting 2021 van € 14.752.800 betekent dit
een verlaging van € 233.800.
Jaarstukken 2020
De gemeenschappelijke regeling Cocensus heeft de Jaarrekening 2020 vastgesteld met een
voordelig resultaat van € 227.051. Het AB heeft besloten dat dit voordelige saldo naar rato van
de jaarlijkse bijdrage zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring van getrouwheid afgegeven voor wat
betreft de in de jaarrekening opgenomen en verantwoorde bedragen.
De accountant heeft echter geen goedkeurende verklaring voor de rechtmatigheid van de
jaarrekening afgegeven. Dat wordt met name veroorzaakt doordat bij de renovatie van de
nieuwe huisvesting van Cocensus er onvoldoende rekening is gehouden met de regels van
Europese Aanbesteding. Tijdens de vergadering van het AB heeft de accountant aangegeven
dat de toelichting van de directeur over de gevolgde werkwijze helder is en uitlegbaar, maar
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desalniettemin voldoet de gevolgde koers niet aan de strakke regels van Europese
Aanbesteding.
De motivatie van de directeur is bijgevoegd. Uit de notitie blijkt ook dat er geen bestuurlijke
betrokkenheid of afstemming is geweest inzake de gevolgde koers. Daarnaast is een korte
notitie van de accountant bijgevoegd, waarin wordt uitgelegd dat de afkeurende verklaring van
Cocensus inzake de rechtmatigheid geen impact heeft op de rechtmatigheid binnen de
deelnemende gemeenten.
Het AB heeft kennisgenomen van het accountantsverslag en de toelichtingen van de
accountant en de directeur van Cocensus. Daarbij heeft zij de directeur de opdracht gegeven
om het Inkoopbeleid te professionaliseren en het bestuur jaarlijks in een eerder stadium te
informeren over de inkopen en aanbestedingen.

Beoogd effect
De raad van Heerhugowaard kan instemmen met de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020 en
heeft er geen opmerking over.
Argumenten
1. Geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020 van GR
Cocensus.
De begroting en jaarstukken geven geen aanleiding om er een zienswijze op te geven.

Kanttekeningen
N.v.t.
Financiële gevolgen
De zienswijze op de Kadernota 2022 heeft Cocensus financieel vertaald door een aantal
maatregelen te nemen in de Ontwerpbegroting 2022 dat geresulteerd heeft in een verlaging van
de gemeentelijke bijdragen van bijna een half miljoen euro. De raming van de jaarbijdrage is voor
Heerhugowaard € 880.500 en is dus lager dan de raming van € 894.700 in de Begroting 2021
van Cocensus.
De gemeentelijke bijdrage aan Cocensus voor 2022 is bijna € 25.000 lager dan die opgenomen is
in het meerjarig financieel kader. Dit wordt verwerkt bij het opstellen van de Begroting 2022.
Preventief toezicht

 Ja, Het vaststellen van de begroting van voorliggende gemeenschappelijke regeling leidt tot
een lagere bijdrage (last) vanuit de gemeente. Dit vraagt om afstemming conform
vastgestelde werkwijze met onze fusiepartner en goedkeuring van onze toezichthouder.
 Nee

Communicatie
Met deze zienswijze die de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard bij alle GR’en, behalve de
VVI, hebben ingediend is een zaadje gepland voor het gesprek in Noord-Holland Noord over de
financiën van de GR’en. De portefeuillehouders financiën zijn in gesprek met elkaar tot de
conclusie gekomen dat dit gesprek hand in hand gevoerd moet worden met discussie over taken
van de GR’en. Als we als gemeenten willen dat een bepaalde taak uitgevoerd wordt, moeten we
daar ook voor betalen. De portefeuillehouders gaan verder het gesprek met elkaar aan hoe deze
discussie verder te organiseren, zodat deze niet alleen in besturen van GR’en wordt gevoerd,
maar ook als gemeenten onderling, met maatwerk voor de verschillende GR’en.
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Tegelijkertijd behoeft het continue aandacht of de bijdragen van de gemeenten doelmatig
besteed worden en kijken we naar mogelijkheden om daar nog beter op toe te zien. Er wordt
gekeken welke rol de regietafel daarin kan vervullen.

Uitvoering
N.v.t.
Monitoring/Evaluatie
N.v.t.
Bijlagenr.
B202101835
B202102843

Titel/Onderwerp
Begroting 2022
Jaarstukken 2020

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 2021
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 mei 2021;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 18 mei 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. Geen zienswijze in te dienen over de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020 van GR
Cocensus.

Heerhugowaard, 1 juni 2021
De Raad voornoemd,
de wnd. griffier,
H. Wijnveen

de voorzitter,
A.B. Blase

