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Gevraagde beslissing
Het college van B&W toestemming te geven akkoord te gaan met de 5 e wijziging van de GR Cocensus
2015.

Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus voert voor de gemeente de heffing en inning van
de gemeentelijke belastingen uit. De laatst vastgestelde GR Cocensus is met ingang van 1 januari
2015 in werking getreden. Om aan te sluiten op de huidige wet- en regelgeving en de huidige manier
van werken, heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Cocensus besloten de GR te actualiseren.
Ingangsdatum van de gewijzigde GR is 1 januari 2019. Naast de GR is ook de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) geactualiseerd. Dit is een bevoegdheid van het college en is
daarom niet in dit raadsvoorstel verwerkt.
In de bijlage die onderdeel uitmaakt van dit besluit vindt u de 5 e wijziging van de GR Cocensus 2015.
In de bijlagen ter informatie vindt u achtergrondinformatie over de wijzigingen.
U wordt gevraagd toestemming te geven aan het college van B&W om akkoord te gaan met de
5e wijziging van de GR Cocensus 2015.
Beoogd effect / resultaat
Het actualiseren van de GR Cocensus.
Argumenten
1.1 Aansluiten op de huidige wet- en regelgeving en de huidige manier van werken.
Door akkoord te gaan met de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015 wordt de GR aangesloten
op de huidige wet- en regelgeving en de huidige manier van werken.
1.2

De doorgevoerde wijzigingen hebben geen nadelige consequenties voor het belang van de
gemeente.
De wijzigingen in de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015 leiden niet tot nadelige
consequenties voor het belang van de gemeente.

1.3

De toestemming van de gemeenteraad kan slechts worden onthouden wegens strijd met het
recht of het algemeen belang.
In artikel 1, 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. Naar het
oordeel van het college van B&W is dat niet aan de orde.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
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 rechtsmiddelenverwijzing (bezwaar- en
beroepsmogelijkheid).
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Niet van toepassing.
Vervolgstappen
In de bijlage met achtergrondinformatie vindt u de gedetailleerde vervolgstappen.
Bijlage die onderdeel uitmaakt van het besluit
1.

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 - 5e wijziging.

Bijlagen ter informatie
2.
3.
4.
5.
6.

achtergrondinformatie 5e wijziging GR Cocensus 2015 & 1e wijziging DVO Cocensus 2015;
collegebesluit 5e wijziging GR Cocensus 2015 & 1e wijziging DVO Cocensus 2015;
notitie aan het AB van Cocensus m.b.t. de 5e wijziging GR Cocensus 2015 & 1e wijziging DVO
Cocensus 2015;
wijzigingsmatrix behorende bij de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015;
artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 december 2018, nummer 2;

b e s l u i t:

het college van B&W toestemming te geven akkoord te gaan met de 5 e wijziging van de GR Cocensus
2015.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 januari 2019.
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