GR Cocensus
Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Info@cocensus.nl
www.cocensus.nl
Tel: 088-5563400

Ter vaststelling
Afdeling
Datum
Voorleggen aan
bijlagen

onderwerp

Samenvatting

Bedrijfsbureau
24 september 2018
Algemeen Bestuur Cocensus
5e wijziging van de Gr Cocensus 2015 en de bijbehorende
wijzigingsmatrix en de 1e wijziging van de
Dienstverleningsovereenkomst 2015 en de bijbehorende
wijzigingsmatrix
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De laatst vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Cocensus is met ingang van 1 januari 2015 in
werking getreden, dit in verband met de toetreding van de gemeente Den Helder. Sedertdien is de
bijlage behorende bij deze GR Cocensus 2015, vier keer gewijzigd, laatstelijk met ingang van 8
december 2017. In voornoemde bijlage zijn per deelnemende gemeenten de heffingssoorten
opgenomen waarvan de uitvoering aan Cocensus is overgedragen.
Gelijktijdig met het in werking treden van de GR Cocensus 2015 zijn tevens met de deelnemende
gemeenten een Mantelovereenkomst 2015 en een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2015
afgesloten.
Teneinde de met de deelnemende gemeenten af te sluiten overeenkomsten te minimaliseren, te
actualiseren en te vereenvoudigen, is ervoor gekozen om de Mantelovereenkomst en de DVO samen
te voegen tot één product, de 1e wijziging van de DVO 2015. De resultaten van deze samenvoeging in
combinatie met de actualisatie en de beoogde vereenvoudiging zijn verwerkt in de 5e wijziging van de
GR Cocensus 2015 en in de 1e wijziging van de DVO 2015.
Ter voorbereiding van de benodigde besluitvorming is tijdens het Opdrachtgeversoverleg van 20 juni
2018 besloten om zowel de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015 alsmede de 1e wijziging van de DVO
2015 binnen de deelnemende gemeenten op voorhand uit te zetten met als doel deze producten
alvast juridisch te laten toetsen. De resultaten van deze juridische toetsing zijn binnen een
afgesproken tijdsschema aan Cocensus verstrekt en Cocensus heeft vervolgens hierop gereageerd. Per
onderdeel is daarbij gemotiveerd aangegeven waarom wel/niet tot aanpassing overgegaan zal
worden. Aanvullend heeft incidenteel nog nader overleg over verschilpunten plaatsgevonden. Per
saldo heeft deze juridische toetsing tot een aantal aanvullende aanpassingen binnen beide producten
geleid.
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De twee eindresultaten zijn na deze juridische toets vervolgens weer besproken tijdens het
Opdrachtgeversoverleg van 5 september j.l. en daarbij is besloten deze producten nu verder in
procedure te brengen. Voordeel van deze werkwijze is dat uw bestuur met voorafgaande juridische
ondersteuning en met instemming van de opdrachtgevers nu tot besluitvorming over kunt gaan en dat
in het vervolgtraject geen juridische toetsing meer nodig is.
Zowel als gevolg van het samenvoegen van de mantel- en dienstverleningsovereenkomst tot één
product, actualisatie, voorgestelde redactionele vereenvoudigingen en de resultaten van de juridische
toets heeft ertoe geleidt dat zowel de GR Cocensus 2015 alsmede de DVO 2015 op een aantal
onderdelen gewijzigd zijn.
5e wijziging van de GR Cocensus 2015
De meest in het oog springende wijzigingen zijn verwerkt in de navolgende artikelen:


artikelen 18 en 19

Er is aansluiting gezocht bij besluiten van de presidia van de gemeenten in Noord-Holland Noord
(waaronder Alkmaar, Bergen, Heerhugowaard en Langedijk) inzake het project informatievoorziening.
Dit project heeft tot doel om de gemeenteraden te ondersteunen bij hun kader stellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen. De
effecten van aansluiting op voornoemde besluitvorming zijn terug te vinden in artikel 18 (algemene
financiële en beleidsmatige kaders) en in artikel 19 (begroting). Als gevolg hiervan zendt het dagelijks
bestuur voor 1 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene
financiële beleidskaders aan de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen vervolgens bij het
dagelijks bestuur hun zienswijze hierover naar voren brengen en zal aansluitend het algemeen bestuur
tot definitieve vaststelling over gaan. Deze financiële kaders worden vervolgens verwerkt binnen de
ontwerp begroting en de daarbij behorende MJB. Binnen de begroting is tevens per gemeente een
kostentoerekening per taakveld opgenomen. De ontwerp begroting wordt aan de gemeenteraden
aangeboden en kunnen zij vervolgens hun zienswijze kenbaar maken alvorens het algemeen bestuur
tot vaststelling van de begroting overgaat.


artikel 20

Een aantal onderwerpen, met name gericht op de jaarlijks vast te stellen financiële bijdrage voor de
deelnemende gemeenten, deels vastgelegd in de GR Cocensus 2015 maar ook deels in de
Mantelovereenkomst 2015 en de DVO 2015. Deze onderdelen zijn nu samengevoegd binnen één
artikel, artikel 20.


artikel 26

In artikel 26, vierde lid, van de voorliggende GR Cocensus 2015 is de eerder door uw bestuur
geaccordeerde uitwerking van de uittredingskosten opgenomen. De onderbouwing van deze
uittredingskosten is verder uitgewerkt in de bij deze GR behorende bijlage 2.
De overig verwerkte wijzigingen hebben voor het merendeel betrekking op redactionele aanpassingen
en op het opnemen van een aantal procedurele stappen. Voor een volledig overzicht van alle
verwerkte wijzigingen wordt u verder verwezen naar de bijgevoegde matrix behorende bij de 5e
wijziging van de GR Cocensus 2015.
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1e wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst 2015
De mantel- en de dienstverleningsovereenkomst 2015 zijn door middel van de nu voorliggende 1e
wijziging van de DVO 2015 samengevoegd tot één regeling. Aanleiding hiervoor is het feit dat met
name de financiële componenten zowel in de mantelovereenkomst alsmede in de DVO opgenomen
waren, nu centraal opgenomen zijn in de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015. Het in stand houden
van nog twee afzonderlijke overeenkomsten is daarmee overbodig geworden en is ervoor gekozen om
beide overeenkomsten samen te voegen. De oorspronkelijke mantelovereenkomst is daarbij als
vertrekpunt gehanteerd, aangevuld met de na de overheveling van de financiële onderwerpen naar de
GR nog overblijvende artikelen van de DVO en de bij de DVO behorende bijlage.
In de 1e wijziging van de DVO 2015 is in de bijlage de uitwerking opgenomen van de afspraken tussen
Cocensus en de deelnemende gemeente, dit gericht op het verzorgen van de primaire processen
(publiekscontact, waardebepaling Wet WOZ, heffing, invordering en rechtsbescherming). Naast deze
afspraken gericht op de primaire processen is nog een afzonderlijk hoofdstuk opgenomen gericht op
informatieverschaffing. Hierbij wordt aangesloten op het ‘Protocol gegevenslevering’. Dit protocol,
inhoudelijk afgestemd met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, regelt in grote
lijnen hoe om te gaan met de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen (AWR), de bescherming van persoonsgegevens op grond van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG), de beveiliging van persoonsgegevens (de BIG), de
verantwoordelijkheden in geval van beveiligingsincidenten (datalekken) en de procedure voor
gegevensuitwisseling. Naast dit voor beide partijen geldende protocol zijn verder nog de specifieke
producten welke Cocensus standaard aan de gemeente levert alsmede de specifieke producten welke
de gemeente aan Cocensus levert beschreven. Voor de gemeente Heerhugowaard is in de DVO nog
een extra hoofdstuk opgenomen gericht op de door Cocensus te verzorgen werkzaamheden gericht op
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
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directeur Cocensus
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