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Gevraagde beslissingen
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 van de GR Cocensus;
De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van
de GR Cocensus;
Het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad;
Het raadsbesluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de
GR Cocensus kenbaar te maken;
Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de GR Cocensus.
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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 2020, die aan het AB wordt
toegezonden. Het AB is echter niet verplicht deze zienswijzen over te nemen. Het vaststellen van de
Jaarstukken 2018 is een zelfstandige bevoegdheid van het AB.
Op 12 maart 2019 zijn de Ontwerpbegroting 2020 en de Jaarstukken 2018 van de GR Cocensus
ontvangen door de gemeente. Besluitvorming over de Ontwerpbegroting 2020 en de Jaarstukken
2018 vindt plaats in de vergadering van het AB van de GR Cocensus van 19 juni 2019.
In de bij dit voorstel ter informatie aangeboden bijlage ‘Memo beoordeling financiële stukken GR
Cocensus’ wordt ingegaan op de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële effecten die volgen uit
de Ontwerpbegroting 2020 en de Jaarstukken 2018 van de GR Cocensus. De door Cocensus
ontvangen zienswijzen op de Kadernota 2020
2024 van de GR Cocensus hebben niet tot
aanpassing van de Ontwerpbegroting 2020 geleid.
-

Het College van B&W wordt gevraagd kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 en de
Jaarstukken 2018 van de GR Cocensus en het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de
gemeenteraad. In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld geen zienswijze op de
Ontwerpbegroting 2020 van de GR Cocensus in te dienen.
Beoogd resultaat
Stu ring geven aan de GR Cocensus zoals bedoeld in de Wgr.
Argument
2.7
De bijlage Memo beoordeling financiële stukken GR Cocensus’ geeft geen aanleiding om
een zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van de GA Cocensus.
Kanttekeningen
2.7 De regieta fel Gemeenschappelijke Aegelingen Noord-Holland Noord heeft een forma t en een
indexatie voorgesteld. Cocensus voldoet voor de Ontwerpbegroting 2020 en de Jaarstukken
2078 niet aan deze voorgestelde uitgangspunten.
Het merendeel van de deelnemende gemeenten van Cocensus valt niet onder de reikwijdte
van deze regietafel, waardoor dit niet kan worden afgedwongen. Dit is specifiek benoemd bij
de kanttekeningen in het raadsbesluit over de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen (FUGR) 2019.
2.2 In de Ontwerpbegroting 2020 is niet opgenomen dat een uitgangspunt van de herhuisvesting
is, dat herhuisvesting budgettair neutraal en daarmee zonder effecten voor de gemeentelijke
bijdragen plaatsvindt.
Naar aanleiding van het raadsbesluit over de Kadernota 2020 2024 van de GR Cocensus is
op ambtelijk niveau verzocht om in de Ontwerpbegroting 2020 op te nemen dat een
uitgangspunt van de herhuisvesting is, dat herhuisvesting budgettair neutraal en daarmee
zonder effecten voor de gemeentelijke bijdragen plaatsvindt. Dit is echter niet opgenomen in
de voorliggende Ontwerpbegroting 2020. De GR Cocensus zal nu worden verzocht om dit bij
de Kadernota 2021 2025 alsnog specifiek te benoemen.
-

-

2.3 Op 8 maart 2079 heeft het AB van Cocensus besloten om in te stemmen met het verzoek van
de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo om per 7 januari 2020 toe te treden tot de GR
Cocensus.
Op 12 maart 2019 is het verzoek van Cocensus ontvangen om het besluit van het AB van
Cocensus tot toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 januari 2020
aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit wordt in de raadsvergadering van 11juni 2019 in een
apart voorstel voorgelegd. In de voorliggende Ontwerpbegroting 2020 is, omdat het een
voorstel betreft, nog geen rekening gehouden met de eventuele toetreding van de gemeenten
Uitgeest, Castricum en Heiloo per 1 januari 2020.
Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad wordt voor 1 juni 2019 door middel van bijgevoegde brief aan het
DB van de GR Cocensus kenbaar gemaakt.
Collegevoorstel

-

3

-

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing
Juridisch
Niet van toepassing
Financiën
In het begeleidende voorstel bij de Kadernota 2020 2024 van de GR Cocensus was aangegeven dat
de bijdrage aan Cocensus in 2019 (€ 468.200) voor 2020 met 2,92% wordt geïndexeerd. Hierdoor
stijgt de bijdrage voor 2020 met € 13.700 naar € 481.900. Dit is bij de Ontwerpbegroting 2020 van de
GR Cocensus gelijk gebleven.
-

Bij de Kadernota 2020 2023 van de gemeente wordt de jaarlijkse bijdrage aan de GR Cocensus
aangepast aan de jaarlijkse bijdrage zoals hierboven genoemd.
-

Vervolgstappen
Het DB van de GR Cocensus voegt de eventuele zienswijzen bij de Ontwerpbegroting 2020 die aan
het AB wordt toegezonden. Het AB beslist op 19 juni 2019 over de Ontwerpbegroting 2020 en de
Jaarstukken 2018.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Ontwerpbegroting 2020 GR Cocensus
2. Jaarstukken 2018 GR Cocensus (inclusief controleverklaring)
3.
Brief besluit gemeente Langedijk aan DB GR Cocensus
Bijlagen ter informatie
Aanbiedingsbrieven aan het College van B&W
Memo beoordeling financiële stukken GR Cocensus
Verslag van bevindingen 2018 GR Cocensus Langedijk
Controleverklaring 2018 GR Cocensus Langedijk
Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2020 & Jaarstukken 2018 GR Cocensus
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5.
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