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Kernboodschap  De overdracht van belastingtaken aan Cocensus is geregeld in een 

gemeenschappelijke regeling (GR) en een dienstverlenings-overeenkomst (DVO). 

In de dienstverleningsovereenkomst zijn de overeengekomen werkzaamheden en 

afspraken over en weer met betrekking tot gegevenslevering en heffing, 

invordering, bezwaar-en beroep en kwijtschelding verder uitgewerkt en waar 

mogelijk geobjectiveerd. De DVO wordt jaarlijks geactualiseerd. Vanwege de 

beoogde toetreding van 3 nieuwe gemeenten is een nieuw vast te stellen GR 2020 

ter vaststelling aangeboden. In verband hiermede wordt eveneens een nieuwe 

DVO 2020 ter vaststelling aangeboden. Omdat de bestaande DVO  door middel 

van de 5e wijziging in 2018 inhoudelijk is geactualiseerd, is er nu geen reden de 

DVO inhoudelijk te wijzigen.   

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

N.v.t. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Via de 5e wijziging van de DVO 2015 is de DVO nog recent, bij collegebesluit 

 van 20-11-2018 (2018/762521), geactualiseerd. 

 

Besluit College  

d.d. 2 april 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De  Dienstverleningsovereenkomst 2020 met de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus aan te gaan; 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/20-november/10:00/5e-wijziging-Gemeenschappelijke-regeling-Cocensus-2015/2018762521-1-5e-wijziging-Gemeenschappelijke-regeling-Cocensus-2015-1.pdf
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1. Inleiding  
Haarlem heeft de belastingwerkzaamheden voor een groot gedeelte uitbesteed aan de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus. De werkzaamheden zijn verder uitgewerkt in een  

dienstverleningsovereenkomst. Om de toetreding van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo 

mogelijk te maken, dient de gemeenschappelijke regeling voor 2020 gewijzigd te worden. Dit is 

aanleiding de bestaande dienstverleningsovereenkomst, die verdere uitwerking is van deze regeling, 

tevens opnieuw voor 2020 vast te stellen. Het aangaan van een overeenkomst is een bevoegdheid 

van het college.  

 

2. Besluitpunten college 

1. De  Dienstverleningsovereenkomst 2020 met de gemeenschappelijke regeling Cocensus aan 

te gaan; 

 

3. Beoogd resultaat 
Het vaststellen van een dienstverleningsovereenkomst die compliant is aan de nieuwe 

Gemeenschappelijke regeling Cocensus 2020. 

 

4. Argumenten 

Jaarlijks wordt de dienstverleningsovereenkomst ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus geactualiseerd. Omdat de overeenkomst, op 20 november 2018, bij 5e wijziging inhoudelijk 

nog is geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van de aanscherping van regelgeving ten aanzien 

van gegevensuitwisseling van persoonsgegevens, is er geen noodzaak de 

dienstverleningsovereenkomst nu inhoudelijk aan te passen. Het algemeen bestuur van Cocensus 

stelt daarom voor de overeenkomst voor 2020 ongewijzigd voort te zetten 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Uitvoering 

De Dienstverleningsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2020 

 

7. Bijlagen 

De  Dienstverleningsovereenkomst 2020 met de gemeenschappelijke regeling Cocensus  

 


