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Gevraagde beslissingen
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 2024 van de GA Cocensus;
2. De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2020 2024 van
de GR Cocensus;
3. Het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad;
4. Het raadsbesluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de
GA Cocensus kenbaar te maken.
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Inleiding
Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie informatievoorziening
Gemeenschappelijke Regelingen’. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle
gemeenten in Noord-Holland Noord. Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de
gemeenteraden ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen. Onderdeel van de gemaakte
afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van 2019 te verzoeken voor 1 januari
de Kadernota aan te leveren.
De gemeente heeft de Kadernota 2020 2024 van de GR Cocensus op 7 december 2018 ontvangen.
In deze Kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. De
gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten aanzien van deze
Kadernota. Dit om de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en
financiële uitgangspunten voor de Begroting, die later in het jaar door Cocensus voor zienswijze wordt
aangeboden.
-

In de bijlage die onderdeel uitmaakt van dit besluit vindt u de Kadernota 2020 2024 van Cocensus. In
de bijlage ter informatie vindt u een inhoudelijke beoordeling op de belangrijkste onderdelen van deze
Kadernota.
-

Het College van B&W wordt gevraagd kennis te nemen van de Kadernota 2020 2024 van Cocensus
en het bijgevoegde raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad. In dit raadsvoorstel wordt de
gemeenteraad voorgesteld geen zienswijze op de Kadernota 2020 2024 van Cocensus in te dienen.
-

-

Beoogd effect / resultaat
Sturing geven aan de GR Cocensus zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen fWgr).
Argument
2.1 De bijlage ‘Memo inhoudelijke beoordeling Kadernota 2020 2024 GR Cocensus’ geeft geen
aanleiding om een zienswijze in te dienen.
-

Kanttekeningen
2.1 De regieta fel Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord heeft een format en een
indexatie voorgesteld. Cocensus voldoet voor de kadernota 2020 2024 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. Daarnaast zijn de
voorstellen van de regietafel nog niet formeel vastgesteld en heeft de regietafel geen formele
beleidsvormende status. De uitgangspunten moeten daarom als aanbevelingen worden
opgevat.
-

2.2 In de tabel op pagina 8 wordt aangegeven dat de kosten van de herhuisvesting nog niet bekend
zIjn.
In bestuurlijke documenten van Cocensus is aangegeven dat het uitgangspunt is, dat
herhuisvesting budgettair neutraal en daarmee zonder effecten voor de gemeentelijke bijdragen
plaatsvindt. In het volgende ambtelijk overleg met Cocensus zal worden verzocht dit bij de
aankomende Begroting als zodanig te benoemen.
Communicatie
Het besluit van de gemeenteraad wordt voor 1 maart 2019 door middel van de bijgevoegde brief aan
het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR Cocensus kenbaar gemaakt.
Participatie (lnteractief werken)
Niet van toepassing.
Juridisch
Niet van toepassing.
Financiën
De bijdrage van de gemeente Langedijk aan de GR Cocensus bedraagt in 2019 € 468.200. Bij een
indexatie van 2,92% stijgt de bijdrage voor 2020 met € 13.700 naar € 481.900. De definitieve bijdrage
voor 2020 wordt bij de komende Begroting van Cocensus bekend gemaakt en op dat moment ook
verwerkt in de Begroting van de gemeente Langedijk.
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Vervoigstappen
Het DS van de GA Cocensus voegt de eventuele zienswijzen bij de Kadernota 2020 2024 die aan
het Algemeen Bestuur (AS) wordt toegezonden. Het AB beslist op 8 maart 2019 over de
Kadernota 2020 2024.
-

-

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Kadernota 2020 2024 GR Cocensus
2. Brief besluit gemeente Langedijk aan het DB van de GR Cocensus
-

Bijlagen ter informatie
3. Aanbiedingsbrief aan het College van B&W
4. Memo inhoudelijke beoordeling Kadernota 2020 2024 GA Cocensus
5. Raadsvoorstel m.b.t. Kadernota 2020 2024 GR Cocensus
-

-
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