
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
BBV nr: 2015/386419 

 

1. Inleiding 

Op 1 januari 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr) in werking getreden. Hierin zijn bepalingen opgenomen die maken dat de 

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus, hierna ook te noemen ‘de regeling’, moet worden 

aangepast. Aanpassing van de regeling dient binnen een jaar na inwerkingtreding van de 

gewijzigde wet, dat wil dus zeggen op 1 januari 2016, te zijn gerealiseerd. 

 

In september jl. hebben de colleges van de deelnemende gemeenten aan de 

raad(scommissies) om hun zienswijze gevraagd met betrekking tot de notitie van het 

dagelijks bestuur van Cocensus over de wijziging van de regeling. In de notitie is allereerst 

een keuze voorgelegd tussen twee mogelijke bestuursvormen, waaronder het 

voorkeursscenario van behoud van een openbaar lichaam met geleed bestuur. Verder is 

aangegeven welke technische aanpassingen van de regeling voortvloeien uit de nieuwe wet. 

 

De commissie Bestuur heeft aangegeven in zijn zienswijze akkoord te gaan met het 

voorkeursscenario, te weten behoud van het huidige geleed bestuur (AB-DB). Het relatief 

grote aantal leden (thans 11) leent zich slecht voor een enkelvoudig bestuur. Het geleed 

model biedt Haarlem, die een vaste zetel in het DB heeft, bovendien de meeste invloed in het 

bestuur van Cocensus. Ook de overige gemeenteraden/commissies van de deelnemende 

colleges hebben dit voorkeursscenario onderschreven. 

 

Het algemeen bestuur van Cocensus heeft vervolgens op 23 september besloten om aan de 

deelnemende gemeenten het voorstel te doen om het geleed bestuur te behouden. Dat 

betekent dat de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling nu alleen inhoudt dat een 

aantal technische wijzigingen wordt doorgevoerd.  

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen 

overgaan tot de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling aan de wet, en verzoeken 

hiervoor de toestemming van hun gemeenteraden (artikel 1, tweede lid van de Wgr). 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen om een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Cocensus voor te zetten, die in werking treedt per 1 januari 2016. 

 

3. Beoogd resultaat 

Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus aan de gewijzigde Wet 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

4. Argumenten 

4.1 Behoud geleed bestuur heeft voor de deelnemende gemeenten en het bestuur van 

Cocensus de voorkeur boven omvorming naar een enkelvoudig bestuur 

Op dit moment nemen 11 gemeenten deel aan Cocensus. In het huidige bestuur van Cocensus 

wordt het relatief grote aantal deelnemers opgevangen in het Algemeen Bestuur, waaruit het 

Dagelijks Bestuur met een beperkt aantal leden wordt geformeerd. Er is bovendien sprake 
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van een interne bestuurlijke aansturing door en verantwoording door het Dagelijks Bestuur 

aan het Algemeen Bestuur. Beide aspecten betekenen dat het de voorkeur heeft om het 

bestuur in zijn huidige gelede vorm te behouden. De deelnemende gemeenten ondersteunen 

dit standpunt. Ook het bestuur van Cocensus is voorstander van behoud van het geleed 

bestuur. 

  

4.2 Bij behoud van geleed bestuur bestaat de aanpassing van de Gemeenschappelijke 

Regeling Cocensus uit technische wijzigingen 

Een keuze voor behoud van het huidige geleed bestuur van Cocensus heeft tot gevolg dat de 

regeling nog slechts op 3 punten moet worden aangepast aan de gewijzigde Wgr.  

1. De informatie- en verantwoordingsplicht van het DB aan het AB is in de gewijzigde wet 

actief van aard geworden (voorheen passief). Actief betekent dat het DB uit eigen 

beweging informatie moet verstrekken en verantwoording moet afleggen aan het AB, 

waar het AB hier voorheen zelf om moest vragen. Deze wettelijke aanpassing is in de 

betreffende bepalingen in de regeling verwerkt. 

2. Verder is in de nieuwe wet opgenomen dat Cocensus elk jaar vóór 15 april algemene 

financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de deelnemende 

raden moet sturen. Deze verplichting is voor het gebruiksgemak ook in de regeling zelf 

opgenomen. 

3. Tenslotte is in de regeling aangepast, dat de wettelijk voorgeschreven termijn waarbinnen 

raden een zienswijze kunnen inbrengen op de ontwerpbegroting van Cocensus is 

verruimd van 6 naar 8 weken.  

 

In de matrix die als bijlage is bijgevoegd is inzichtelijk gemaakt hoe de betreffende 

bepalingen in de aangepaste regeling zullen luiden. 

De volledig aangepaste tekst van de regeling zoals deze per 1 januari 2016 zal luiden is 

eveneens als bijlage bijgevoegd. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

N.v.t.  

 

6. Uitvoering 

De aanpassingen in de regeling dienen uiterlijk 1 januari 2016 te zijn doorgevoerd. Daarvoor 

is het noodzakelijk dat de deelnemende colleges besluiten tot wijziging van de regeling en de 

raden daarvoor hun toestemming verlenen. De planning in Haarlem is als volgt: 

Oktober 2015: besluitvorming college 

November: besluitvorming raad (via de commissie Bestuur). 

Januari 2016: inwerkingtreding gewijzigde regeling. 

 

7. Bijlagen 

1. Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 2
e
 wijziging 

2. Wijzigingsmatrix 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 het college toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen om een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 

Cocensus voor te zetten, die in werking treedt per 1 januari 2016. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 


