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Gevraagde beslissingen
1. Akkoord te gaan met de GR Cocensus 2020 en dit voor toestemming aan de gemeenteraad voor
te leggen;
2. Akkoord te gaan met de DVO Cocensus 2020.
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Inleiding
In december 2018 hebben de Colleges van B&W van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo
een verzoek tot toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus per 1 januari 2020
ingediend bij Cocensus. In maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Cocensus het besluit
genomen om in te stemmen met dit verzoek. Het besluit tot toetreding van Uitgeest, Castricum en
Heiloo wordt door middel van het aanbieden van de GR Cocensus 2020 aan de Colleges van B&W en
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. De Dienstverleningsovereenkomst
(DVO) met Cocensus is ongewijzigd gebleven, maar wordt ook opnieuw aangeboden omdat deze is
gekoppeld aan de GR Cocensus 2020.
De laatst vastgestelde GR Cocensus is met ingang van 1januari 2019 in werking getreden. De laatst
vastgestelde DVO met Cocensus is ook per 1 januari 2019 in werking getreden. In de bijlagen die
onderdeel uitmaken van dit besluit vindt u de aangepaste GR Cocensus 2020, de DVO Cocensus
2020 en het raadsvoorstel voor de GR Cocensus 2020. In de bijlagen ter informatie vindt u
achtergrondinformatie over de wijzigingen.
Het College van B&W wordt geadviseerd akkoord te gaan met de GR Cocensus 2020 en de DVO
Cocensus 2020.
Beoogd effect / resultaat
Het actualiseren van de GR Cocensus en de DVO met Cocensus per 1 januari 2020.
Argumenten
7.7 De toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heioo tot de GA Cocensus leidt tot een
verlaging van de bijdrage aan Cocensus voor de gemeente Langedijk.
Zie het onderdeel ‘Financiën’ voor een toelichting.
7.2

De toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de GR Cocensus heeft geen
nadelige consequenties voor het belang van de gemeente Langedijk.
De toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de GR Cocensus leidt niet
tot nadelige consequenties voor het belang van de gemeente Langedijk.

7.3

De toestemming van de gemeenteraad kan slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
In artikel 7, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) staat dat de toestemming
slechts kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Dit is echter
niet aan de orde. Conform artikel 25 van de 5 wijziging van de GR Cocensus 2075 is voor
toetreding tot de regeling de instemming van twee derde van de deelnemers vereist.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
-

Communicatie
Dit besluit is een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
en dient daarom bekend gemaakt te worden inclusief de rechtsmiddelenvetwijzing (bezwaar- en
beroepsmogelijkheid).
Participatie (Interactief werken)
De wethouder Financiën neemt zitting in het AB en DB van Cocensus.
Juridisch
In 2018 zijn zowel de 5 wijziging van de GR Cocensus 2015 als de je wijziging van de DVO
Cocensus 2015 juridisch getoetst en akkoord bevonden. Ten opzichte van deze versies hebben er
inhoudelijk, behalve het toevoegen van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo, geen
wijzigingen plaatsgevonden. Een juridische toetsing is daarom niet nodig.
Financiën
De toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo tot de GR Cocensus leidt tot een
efficiencyvoordeel binnen de exploitatie van Cocensus in de orde van grootte van 1% van het
begrotingstotaal. Bij definitieve instemming leidt dit tot een verlaging van de bijdragen van de huidige
deelnemende gemeenten in de orde van grootte van 1%. Voor de gemeente Langedijk betekent dit
een verlaging van de bijdrage aan Cocensus met ongeveer € 4.800. De huidige bijdrage voor 2020
aan Cocensus bedraagt € 481.900 en wordt bij definitieve toetreding van de gemeenten Uitgeest,
Castricum en Heiloo verlaagd naar € 477.100.
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Vervoigstappen
In de bijlage met achtergrondinformatie vindt u de gedetailleerde vervoigstappen. t)e GR Cocensus
2020 wordt na akkoord van het College van B&W voor toestemming aan de gemeenteraad
voorgelegd.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020
2. Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2020
3. Raadsvoorstel GR Cocensus 2020
Bijlagen ter informatie
4. Achtergrondinformatie GR Cocensus 2020 & DVO Cocensus 2020
5. Aanbiedingsbrief aan het College van B&W
6. Artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen
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