Toetsingskaders Kadernota 2021 - 2025
Tijdigheid
Is de Kadernota op tijd (voor 15 december 2019) ontvangen?
Format Kadernota
Is het standaard format van de Kadernota gebruikt?

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
Ja, de Kadernota 2021 - 2025 is op 5 december 2019 ontvangen.
Grotendeels.
Toelichting:
Het merendeel van de deelnemende gemeenten van Cocensus valt
niet onder de reikwijdte van de regietafel Gemeenschappelijke
Regelingen Noord-Holland Noord, waardoor dit niet kan worden
afgedwongen.

Doelstellingen 2021
Is inzicht gegeven in de doelstellingen voor 2021, anders dan
reguliere bedrijfsvoering of bestaand beleid?
Verwachtingen t.a.v. 2022 - 2024
Is kort inzicht gegeven in de verwachtingen voor de drie
daaropvolgende jaren, anders dan reguliere bedrijfsvoering of
bestaand beleid?
Doorontwikkeling bestaand beleid
Is doorontwikkeling van bestaand beleid kort, concreet en gericht
op het komend jaar opgenomen?
Samenvatting
- Wat gaan we doen?
- Waarom doen we dit?
- Wat mag het kosten?
- Planning
Financiële kengetallen
- Weerstandsvermogen
- Indexatie
Loonindexatie 2021 2,6%
Prijsindexatie 2021 1,7%
Gemiddeld 2021
2,3%
Loon-prijs (70%-30%)
- Gemeentelijke bijdrage

Ja, is opgenomen op pagina 5 en 6.
Ja, is opgenomen op pagina 6.

Ja, is opgenomen op pagina 7.
☒ Wat gaan we doen?
☒ Waarom doen we dit?
☒ Wat mag het kosten?
☒ Planning
Opgenomen op pagina 8.
☒
☒
☒
☐

Weerstandsvermogen opgenomen
Indexatie opgenomen
Indexatie juist berekend
Gemeentelijke bijdrage per gemeente opgenomen

Toelichting:

Toetsingskaders Kadernota 2021 - 2025

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
-

-

Financiële meerjarenraming
Meerjarenraming 2021-2024
Overige opmerkingen

Advies

Cocensus gaat uit van een indexatie van 2,1%, gebaseerd
op een loonindexatie van 2,4% en een prijsindexatie van
1,5%. De looncomponent telt hierbij voor 66% mee en de
prijscomponent voor 34%. Cocensus blijft binnen de
maximale indexatie van 2,3%.
De totale gemeentelijke bijdrage die Cocensus in 2021
ontvangt is opgenomen, dit is echter niet uitgesplitst per
gemeente. In het raadsvoorstel is onder ‘Financiën’ de
verwachte bijdrage voor 2021 voor de gemeente Langedijk
opgenomen.

Ja, is opgenomen op pagina 9.
In de tabel op pagina 4 staat hondenbelasting nog als heffingssoort
van de gemeente Langedijk opgenomen. De hondenbelasting is
echter in de gemeenteraad van december 2019 afgeschaft. Bij de
Begroting 2021 van de GR Cocensus wordt dit juist opgenomen.
Bovenstaand formulier leidt tot de volgende zienswijze bij de
Kadernota 2021 – 2025 van de GR Cocensus:
1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2021 – 2025
van de GR Cocensus.

