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Toestemming verlenen voor de 5e wijziging GR Cocensus 2015.

1. Inleiding
Op basis van artikel 1, tweede lid van de Wgr wordt u gevraagd toestemming te verlenen voor de
5e wijziging van de GR Cocensus 2015. U kunt deze wijziging slechts weigeren op basis van
strijd met de wet of het algemeen belang.
De laatst vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Cocensus is met ingang van 1 januari 2015
in
werking getreden, dit in verband met de toetreding van de gemeente Den Helder. Sedertdien is
de bijlage behorende bij deze GR Cocensus 2015, vier keer gewijzigd, laatstelijk met ingang van
8 december 2017. In voornoemde bijlage zijn per deelnemende gemeente de heffingssoorten
opgenomen waarvan de uitvoering aan Cocensus is overgedragen.
De GR Cocensus heeft ook reden gezien om een aantal concrete afspraken te maken in een
nieuw DVO. Nadere invulling omtrent het DVO is nog onderwerp van overleg met Cocenus.
2. Beoogd effect
Toestemming verlenen voor de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015 zodat een
geactualiseerde regeling kan worden vastgesteld.
3. Argumenten
Aanpassing GR is nodig vanwege veranderende wetgeving en het project verbetering
informatievoorziening.
Dit project heeft tot doel om de gemeenteraden te ondersteunen bij hun kader stellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol waar het gaat om gemeenschappelijke
regelingen. De effecten van aansluiting op voornoemde besluitvorming zijn terug te vinden in
artikel 18 (algemene financiële en beleidsmatige kaders) en in artikel 19 (begroting). Als gevolg
hiervan zendt het dagelijks bestuur voor 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient, de algemene financiële beleidskaders aan de gemeenteraden. De
gemeenteraden kunnen vervolgens bij het dagelijks bestuur hun zienswijze hierover naar voren
brengen en zal aansluitend het algemeen bestuur tot definitieve vaststelling over gaan. Deze
financiële kaders worden vervolgens verwerkt binnen de ontwerp begroting en de daarbij
behorende MJB. Binnen de begroting is tevens per gemeente een kostentoerekening per
taakveld opgenomen. De ontwerp begroting wordt aan de gemeenteraden aangeboden en
kunnen zij vervolgens hun zienswijze kenbaar maken alvorens het algemeen bestuur tot
vaststelling van de begroting overgaat.
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4. Kanttekeningen
Geen kanttekeningen
5. Financiële gevolgen
n.v.t.
6. Communicatie
Nadat de Raad de 5e wijziging van de GR Cocensus heeft vastgesteld wordt de GR ondertekend
en toegestuurd aan Cocensus.
7. Uitvoering
Zie Communicatie
8. Monitoring/Evaluatie
n.v.t.
Bijlagenr.

Titel/Onderwerp

Bij1815442
Bij1815443

Wijzigingsmatrix bij de 5e wijziging GR Cocensus 2015
5e wijziging GR Cocensus 2015

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Mens en Samenleving d.d. 15 januari 2019
RB2018109 Wijziging GR Cocensus 2015 :
Akkoordstuk

Nr.: RB2018109
Voor
Tegen
de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 15 januari 2019;
gelet op:
* Artikel 1, tweede lid Wgr
besluit


Toestemming verlenen voor de 5e wijziging GR Cocensus 2015.

Heerhugowaard, 29 januari 2019
De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

Allen
---

