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Gevraagde beslissingen
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus;
2. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus;
3. het besluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Cocensus
kenbaar te maken;
4. kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de GR Cocensus.

Inleiding
Op grond van artikel 34 lid 1 en lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stelt het
Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus de Begroting vast
voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de Jaarstukken volgend op het jaar waarop zij betrekking
heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 lid 3 van de Wgr bij
het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Cocensus hun zienswijzen (wensen en bedenkingen)
aanbieden. Het DB voegt deze zienswijzen bij de Ontwerpbegroting 2019, die aan het AB wordt
toegezonden. Het AB is echter niet verplicht deze zienswijzen over te nemen. Het vaststellen van de
Jaarstukken 2017 is een zelfstandige bevoegdheid van het AB.
Op 13 maart 2018 zijn de Ontwerpbegroting 2019 en de Jaarstukken 2017 van de GR Cocensus
ontvangen door de gemeente. Besluitvorming over de Ontwerpbegroting 2019 en de Jaarstukken
2017 vindt plaats in de vergadering van het AB van de GR Cocensus van 27 juni 2018.
In de bij dit raadsvoorstel ter informatie aangeboden bijlage ‘Memo beoordeling financiële stukken GR
Cocensus’ wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit
de Ontwerpbegroting 2019 en de Jaarstukken 2017 van de GR Cocensus.
Beoogd resultaat
Sturing geven aan de GR Cocensus zoals bedoeld in de Wgr.
Argumenten
1.2 De bijlage ‘Memo beoordeling financiële stukken GR Cocensus’ geeft geen aanleiding om een
zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
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Communicatie
Het besluit van de Raad wordt door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR Cocensus
kenbaar gemaakt.
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Bij de Kadernota 2019 van de gemeente wordt de jaarlijkse bijdrage aan de GR Cocensus aangepast
aan de jaarlijkse bijdrage zoals genoemd in de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus. Vanaf
2019 is dit een jaarlijkse bijdrage van € 468.200,--.
Vervolgstappen
Het DB van de GR Cocensus voegt de eventuele zienswijzen bij de Ontwerpbegroting 2019 die aan
het AB wordt toegezonden. Het AB beslist op 27 juni 2018 over de Ontwerpbegroting 2019 en de
Jaarstukken 2017.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.
3.

Ontwerpbegroting 2019 GR Cocensus;
Jaarstukken 2017 GR Cocensus (inclusief controleverklaring);
Brief besluit gemeente Langedijk aan DB GR Cocensus.

Bijlagen ter informatie
1.
2.
3.
4.
5.

Collegebesluit Ontwerpbegroting 2019 en Jaarstukken 2017 GR Cocensus;
Memo beoordeling financiële stukken GR Cocensus;
Accountantsverslag 2017 GR Cocensus;
Verslag van bevindingen 2017 m.b.t. gemeente Langedijk;
Controleverklaring 2017 m.b.t. gemeente Langedijk.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris / directeur
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018, nummer 31;
gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het bepaalde
in artikel 18, lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus (2 e wijziging);

b e s l u i t:

1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus;
2. geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2019 van de GR Cocensus;
3. het besluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Cocensus
kenbaar te maken;
4. kennis te nemen van de Jaarstukken 2017 van de GR Cocensus.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juni 2018.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier
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