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Wijzigingsmatrix behorende bij de 5e wijziging van de GR Cocensus 2015    

                                              Versie 2 

nr was wordt toelichting 

1 overwegende: 
dat het gewenst is hun 
samenwerking bij het beheer en de 
uitvoering van vastgoedinformatie, 
heffing en invordering van 
gemeentelijke belastingen en de 
uitvoering van de Wet Waardering 
onroerende zaken, voort te zetten 
op basis van een 
gemeenschappelijke regeling; 
 

overwegende: 
dat het gewenst is hun 
samenwerking bij het beheer en de 
uitvoering van vastgoedinformatie, 
heffing en invordering van 
gemeentelijke belastingen, heffingen 
en rechten, de uitvoering van de Wet 
Waardering onroerende zaken, de 
behandeling van bezwaar, beroep, 
hoger beroep en beroep in cassatie 
en de behandeling van verzoeken om 
kwijtschelding inclusief de 
behandeling van administratief 
beroep, voort te zetten op basis van 
een gemeenschappelijke regeling; 

 
 
 
 
 
 
toegevoegd teneinde een 
vollediger beeld te geven van de 
aan Cocensus overgedragen 
taken en bevoegdheden 
 

2 Artikel 2 Het openbaar 
lichaam Cocensus 

2. Cocensus is gevestigd te 
Hoofddorp, gemeente 
Haarlemmermeer. 

 

Artikel 2 Het openbaar 
lichaam Cocensus 
2. Cocensus is gevestigd in 
Hoofddorp, gemeente 
Haarlemmermeer en heeft een 
dependance in Alkmaar. 

 
 
 
 
toegevoegd teneinde beide 
locaties te duiden 

3 Artikel 3               Te behartigen 
belangen 
1.     De regeling wordt getroffen in 

het belang van een zo doelmatig 
mogelijk beheer en uitvoering 
van werkzaamheden met 
betrekking tot: 

 
c. de uitvoering van de Wet 

waardering onroerende zaken, 
waaronder tevens wordt 
begrepen de administratie van 
vastgoedgegevens en het 
verstrekken van 
vastgoedgegevens aan de 
deelnemers en derden. 

 

Artikel 3               Te behartigen 
belangen 
 
 
 
 
 
 
c      de behandeling van bezwaar, 

beroep, hoger beroep en beroep 
in cassatie voorvloeiende uit de 
bij de onderdelen 1a. en 1b. 
genoemde werkzaamheden; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
toegevoegd teneinde een 
vollediger beeld te geven van de 
aan Cocensus overgedragen 
taken en bevoegdheden. Zie 
gelijk toevoeging bij de 
‘overwegingen’ 
Het oorspronkelijke lid 1c 
hernummerd tot 1d 

4 Artikel 4               Bevoegdheden 
1. Ter behartiging van de in artikel 

3 genoemde belangen dragen 
de deelnemers aan Cocensus de 
bevoegdheden over, welke 
benodigd zijn voor de uitvoering 
van de werkzaamheden met 
betrekking tot: 

Artikel 4               Bevoegdheden 
1. Ter behartiging van de in artikel 3 

genoemde belangen dragen de 
deelnemers aan Cocensus de 
bevoegdheden over, welke 
benodigd zijn voor de uitvoering 
van de werkzaamheden met 
betrekking tot: 
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b. de uitvoering van kwijtschelding 
voor de gemeentelijke 
belastingen, heffingen en 
rechten als genoemd in bijlage 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. De werkzaamheden worden 
nader geduid in mantel- en 
dienstverleningsovereenkomsten 

 

b. de uitvoering van kwijtschelding 
voor de gemeentelijke 
belastingen, heffingen en rechten 
als genoemd in bijlage 1, dit 
inclusief de behandeling van 
administratief beroep; 
 

‘d.  de behandeling van bezwaar, 
      beroep, hoger beroep en beroep 
      in cassatie voorvloeiende uit de 
      werkzaamheden genoemd bij de 
      onderdelen 1a. en 1b. 
 
 
 
5. De werkzaamheden worden nader 
    geduid in dienstverleningsovereen- 
    komsten 

 
 
bij het 1e lid, onderdeel b, 
toegevoegd tbv volledigheid 
 
 
 
 
bij het 1e lid, onderdeel d, 
toegevoegd teneinde een 
vollediger beeld te geven van de 
aan Cocensus overgedragen 
taken en bevoegdheden. Zie 
gelijk toevoeging bij de 
‘overwegingen’ en artikel 3 
 
tekstdeel komt te vervallen 
omdat de mantel- en 
dienstverleningsovereenkomsten 
nu zijn samengevoegd  

5 Artikel 6             Samenstelling 
 

2. Elk van de colleges van 
burgemeester en wethouders van 
de deelnemers wijst uit zijn 
midden één lid aan die hem in 
het algemeen bestuur 
vertegenwoordigt, alsmede een 
plaatsvervangend lid, dat het lid 
bij verhindering vervangt. 

 

Artikel 6             Samenstelling 
 
2. Elk van de vertegenwoordigende 

organen van de deelnemers wijst 
uit zijn midden één lid aan die 
hem in het algemeen bestuur 
vertegenwoordigt, alsmede een 
plaatsvervangend lid, dat het lid 
bij verhindering vervangt. Het 
bepaalde in deze regeling ten 
aanzien van de leden van het 
algemeen bestuur is van 
overeenkomstige toepassing op 
de plaatsvervangende leden 

 
 
aangepast aan de definitie van 
artikel 1, onderdeel f 
 
 
 
 
toevoeging opgenomen teneinde 
duidelijk te maken dat hetgeen 
binnen de GR voor leden van het 
algemeen bestuur geldt ook voor 
de plaatsvervangende leden 
geldt 
 

6 Artikel 7 Werkwijze 
5. Het algemeen bestuur besluit 

met meerderheid van stemmen. 
Bij het staken van de stemmen 
beslist de voorzitter. 

6. Voor het inhoudelijk wijzigen van 
de doelstelling van de regeling 
ingevolge artikel 3 of van de 
uitgangspunten voor de 
kostentoerekening ingevolge 
artikel 18, tweede lid, juncto 
artikel 20, is in afwijking van het 
vijfde lid, een twee derde 
meerderheid vereist.  

 

Artikel 7 Werkwijze 
5. Het algemeen bestuur besluit met 

meerderheid van stemmen.  
 
 

6. Voor het inhoudelijk wijzigen van 
de doelstelling van de regeling 
ingevolge artikel 3 of van de 
uitgangspunten voor de 
kostentoerekening ingevolge 
artikel 19, zesde lid, is in afwijking 
van het vijfde lid, een twee derde 
meerderheid vereist.  

 
 
 

 
Deze bepaling is in strijd met 
artikel 22, eerste lid, van de Wgr 
en dient te vervallen. 
 
 
 
 
 
 
betreft een hernummering  
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7 Artikel 8 Bevoegdheden 
Voor zover de bevoegdheden niet bij 
deze regeling aan het dagelijks 
bestuur of de voorzitter zijn 
toegekend, behoren tot de 
bevoegdheden van het algemeen 
bestuur, onverminderd het bepaalde 
in artikel 33, eerste lid, van de Wet, 
onder meer: 
b. het vaststellen van de rekening; 
 
e. het uitlenen van gelden; 

 

Artikel 8 Bevoegdheden 
Voor zover de bevoegdheden niet bij 
deze regeling aan het dagelijks 
bestuur of de voorzitter zijn 
toegekend, behoren tot de 
bevoegdheden van het algemeen 
bestuur, onverminderd het bepaalde 
in artikel 33a van de Wet, onder 
meer: 
b. het vaststellen van de 

jaarrekening; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
conform de Wgr 
 
 
tekstuele aanpassing 
 
onderdeel komt te vervallen, is 
opgenomen binnen het 
financieel handboek 

8 Artikel 9 Informatie- en 
verantwoordingsplicht 
3. Een verzoek om inlichtingen te 

verschaffen of verantwoording 
af te leggen kan uitsluitend 
worden geweigerd indien dit in 
strijd zal zijn met de belangen, 
genoemd in artikel 10 van de 
Wet openbaarheid van bestuur. 

4. Een lid van het algemeen 
bestuur dat niet langer het 
vertrouwen geniet van het 
college van burgemeester en 
wethouders dat hem heeft 
aangewezen, kan door dat 
college als lid van het algemeen 
bestuur worden ontheven. In 
dat geval draagt dat college er 
zorg voor dat zo spoedig 
mogelijk een nieuw lid wordt 
aangewezen. 

5. Het bepaalde in het eerste en 
tweede lid is van 
overeenkomstige toepassing 
ten aanzien van de raden van de 
deelnemende gemeenten. 

6. Het bepaalde in de voorgaande 
leden is op plaatsvervangende 
leden van overeenkomstige 
toepassing. 

 

Artikel 9 Informatie- en 
verantwoordingsplicht 

3. Elke deelnemer regelt de wijze 
waarop het verstrekken van 
inlichtingen als bedoeld in het 
eerste lid en het ter 
verantwoording roepen als 
bedoeld in het tweede lid plaats 
vindt. 

4. Het bepaalde in het eerste en 
tweede lid is van 
overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van de gemeenteraden 
van de deelnemers. 

5. Elke deelnemer regelt de wijze 
waarop het verstrekken van 
inlichtingen als bedoeld in het 
eerste lid en het ter 
verantwoording roepen als 
bedoeld in het tweede lid plaats 
vindt. 

6. Het algemeen bestuur verstrekt 
de gemeenteraden van de 
deelnemers de door één of meer 
leden van die gemeenteraden 
gevraagde inlichtingen. 

7. De wijze waarop het verstrekken 
van inlichtingen als bedoeld in het 
vijfde lid plaats vindt, wordt nader 
geregeld in het Reglement van 
orde van het algemeen bestuur. 

8. Een verzoek om inlichtingen te 
verschaffen of verantwoording af 
te leggen kan uitsluitend worden 
geweigerd indien dit in strijd zal 

 
 
De toevoeging van het 3e lid tot 
en met het 7e lid  richt zich op de 
toe te passen procedure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toegevoegd, als gevolg van 
toevoeging 3e tot en met het 7e 
lid.  
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zijn met de belangen, genoemd in 
artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 

9. Een lid van het algemeen bestuur 
dat niet langer het vertrouwen 
geniet van het college van 
burgemeester en wethouders dat 
hem heeft aangewezen, kan door 
dat college als lid van het 
algemeen bestuur worden 
ontheven. In dat geval draagt dat 
college er zorg voor dat zo 
spoedig mogelijk een nieuw lid 
wordt aangewezen. 

10. Het algemeen bestuur kan een lid 
van het dagelijks bestuur ontslaan 
als deze het vertrouwen van het 
algemeen bestuur niet meer 
bezit. 

 

9 Artikel 10          Samenstelling 
1. Het dagelijks bestuur bestaat 

uit: 
a. de voorzitter; 
b. vier leden, door het 

algemeen bestuur uit de in 
artikel 6 bedoelde leden aan 
te wijzen, met dien 
verstande dat de voorzitter 
en twee leden uit de 
deelnemers met drie of meer 
stemmen wordt aangewezen 
en twee leden uit de 
deelnemers met minder dan 
drie stemmen. 

Artikel 10          Samenstelling 
1  Het dagelijks bestuur bestaat uit 
de 
    voorzitter en vier overige leden.  
2. De in het eerste lid bedoelde 

leden worden aangewezen door 
en uit het algemeen bestuur, met 
dien verstande dat de voorzitter 
en twee leden uit de deelnemers 
met drie of meer stemmen 
worden aangewezen en twee 
leden uit de deelnemers met 
minder dan drie stemmen. 

 

 

Aangepaste wijze van 
presenteren, inhoudelijk 
ongewijzigd. 
 

10 Artikel 11 Werkwijze 
 

Artikel 11 Werkwijze 
3.   De vergadering van het dagelijks 

bestuur wordt niet geopend 
voordat meer dan de helft van 
het aantal leden aanwezig is. 

4.   De leden van het dagelijks 
bestuur hebben ieder één stem. 

5.   Voor het tot stand komen van 
een besluit bij stemming wordt 
de meerderheid vereist van hen 
die een stem hebben 
uitgebracht, waarbij bij het 
staken van de stemmen de stem 
van de voorzitter de doorslag 
geeft. 

 

 
de leden 3 tot en met 5 
toegevoegd teneinde duiding te 
geven gericht op reglement van 
orde, dit gelijk de structuur van 
het AB.  
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11 Artikel 12 Bevoegdheden 
 
2. Het dagelijks bestuur is in ieder 
        geval bevoegd tot: 
d. het geheel of gedeeltelijk 

oninbaar verklaren van de 
belasting en rechten; 

 

Artikel 12 Bevoegdheden 
 

 

 
 
 
 
kan vervallen. Deze bevoegdheid 
is door middel van mandaat 
overgedragen aan de directeur. 
Aansluitend een hernummering 
van de aansluitende leden 

12 Artikel 13 Informatie- en 
verantwoordingsplicht 
4 Het algemeen bestuur kan een lid 

van het dagelijks bestuur 
ontslaan als deze het vertrouwen 
van het algemeen bestuur niet 
meer bezit. 

 

  
 
laten vervallen. Deze 
bevoegdheid is opgenomen in 
het nieuw vast te stellen 
Reglement van orde van de 
vergaderingen van het AB 

13 Artikel 16 Ambtelijk apparaat 
 

Artikel 16 Ambtelijk apparaat 
2 De directeur is belast met de 

bedrijfsvoering en de dagelijkse 
leiding van het ambtelijke 
apparaat. 

3 De bevoegdheden die de  
directeur in het kader van zijn 
taakopdracht, bedoeld in het 
tweede lid, heeft, zijn 
neergelegd in een afzonderlijk 
mandatenbesluit. 
  

 
onderdelen 2 en 3 toegevoegd 
teneinde de bevoegdheden van 
de directeur van Cocensus te 
duiden. Hernummering van de 
aansluitende leden. 

14 Artikel 16b Ontvanger 
2. De ontvanger beslist niet tot 

het leggen van beslag en tot 
het voeren van een 
executieprocedure in eerste 
aanleg, in hoger beroep en in 
cassatie dan nadat hij het 
dagelijks bestuur van zijn 
voornemen op de hoogte 
heeft gesteld.  

 
 

Artikel 16b Ontvanger 
 

 
onderdeel 2 laten vervallen, dit 
betreft een autonome 
bevoegdheid van de Ontvanger. 
Dit wordt in de praktijk ook 
conform door de Ontvanger 
besloten. Hernummering 
opvolgende leden 

15 Artikel 17a  Algemene Financiële 
en beleidsmatige kaders 
 

Artikel 18  Algemene Financiële 
en beleidsmatige kaders 
 
 
1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 

1 januari van het jaar 

voorafgaande aan dat waarvoor 

de begroting dient, de algemene 

hernummering van dit artikel en 
daarmee ook een hernummering 
van de opvolgende artikelen 
 
De presidia van alle gemeenten 
in Noord-Holland Noord hebben 
ingestemd met het project 
informatievoorziening. Dit 
project heeft tot doel om de 
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financiële en beleidsmatige 

kaders aan de gemeenteraden. 

2. De gemeenteraden kunnen bij 

het dagelijks bestuur voor 1 

maart van het jaar voorafgaande 

aan dat waarvoor de begroting 

dient hun zienswijze over de 

algemene financiële en 

beleidsmatige kaders naar voren 

brengen.  

3. Het algemeen bestuur stelt de 

kadernota vóór 15 maart vast. 

4. Het algemeen bestuur geeft in 

het besluit aan wat de 

overwegingen zijn geweest met 

betrekking tot de zienswijzen. 

5. Het dagelijks bestuur zendt het 

besluit en de kadernota aan de 

gemeenteraden, binnen twee 

weken na de vaststelling 

bedoeld in het derde lid. 

gemeenteraden te ondersteunen 
bij hun kader stellende, 
controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol 
waar het gaat om 
gemeenschappelijke regelingen.  
Gelet op het voorgaande is nu 
een splitsing aangebracht in 
enerzijds het vaststellen van de 
financiële/beleidsmatige kaders 
(de Kadernota) en vervolgens de 
begroting incl MJB. 
 

16 Artikel 18 Begroting 
 
1. Het algemeen bestuur stelt de 

begroting van Cocensus vast 
uiterlijk 1 juli voorafgaande aan 
het jaar waarvoor deze geldt. 

2. Het algemeen bestuur stelt, als 
onderdeel van de begroting, 
jaarlijks de uitgangspunten voor 
de toerekening van de kosten 
aan de producten vast. 

3. Het dagelijks bestuur zendt de 
ontwerpbegroting acht weken 
voordat zij aan het algemeen 
bestuur wordt aangeboden toe 
aan de raden van de 
deelnemers. 

4. De ontwerpbegroting wordt 
door de zorg van de deelnemers 
voor een ieder ter inzage gelegd 
en, tegen betaling van de 
kosten, algemeen verkrijgbaar 
gesteld. Artikel 190, tweede en 
derde lid, van de Gemeentewet 
is van overeenkomstige 
toepassing. 

5. De raden van de deelnemers 
kunnen omtrent de 
ontwerpbegroting het dagelijks 

Artikel 19 Begroting 
 

1. Het dagelijks bestuur stuurt 

jaarlijks, vóór 15 april van het 

jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor de begroting dient, de 

raden een ontwerp aan voor de 

begroting met toelichting, dit 

inclusief een meerjarenraming 

met toelichting voor ten minste 

drie op het begrotingsjaar 

volgende jaren. Per deelnemer is 

een kostentoerekening 

opgenomen waarbij de 

jaarbijdrage toegerekend is naar 

de onderhavige taakvelden.  

2. De ontwerpbegroting wordt 

door de zorg van de deelnemers 

voor een ieder ter inzage gelegd 

en, tegen betaling van de kosten 

algemeen verkrijgbaar gesteld. 

Van de terinzagelegging en de 

verkrijgbaar stelling geschiedt 

openbare kennisgeving.  

3. De raden beraadslagen over de 

ontwerpbegroting niet eerder 

dan twee weken na de openbare 

kennisgeving. 

 
 
De presidia van alle gemeenten 
in Noord-Holland Noord hebben 
ingestemd met 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.  
Gelet op het voorgaande is nu 
een splitsing aangebracht in 
enerzijds het vaststellen van de 
financiële/beleidsmatige kaders 
(de Kadernota) en vervolgens de 
begroting incl MJB. 
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bestuur van hun gevoelen doen 
blijken. Het dagelijks bestuur 
voegt de commentaren waarin 
dit gevoelen is vervat bij de 
ontwerpbegroting, zoals deze 
aan het algemeen bestuur 
wordt aangeboden. 

6. Nadat deze is vastgesteld, zendt 
het algemeen bestuur, zo nodig, 
de begroting aan de raden van 
de deelnemende gemeenten, 
die ter zake bij Gedeputeerde 
Staten hun zienswijze naar 
voren kunnen brengen. 

7. Het bepaalde in het tweede, 
vierde en vijfde lid, alsmede het 
bepaalde in artikel 192 van de 
Gemeentewet is mede van 
toepassing op besluiten tot 
wijziging van de begroting. 

8. In afwijking van het bepaalde in 
het zes lid, worden wijzigingen 
op de begroting tot 5% van de 
jaarlijkse totale 
exploitatiekosten niet 
voorgelegd aan de deelnemers; 
het bepaalde in artikel 192, 
eerste lid, van de Gemeentewet 
blijft op dergelijke wijzigingen 
van toepassing. 

 

4. De raden kunnen vóór 1 juni bij 

het dagelijks bestuur hun 

zienswijze over de 

ontwerpbegroting naar voren 

brengen. Het dagelijks bestuur 

voegt de commentaren waarin 

deze zienswijze is vervat bij de 

ontwerpbegroting, zoals deze 

aan het algemeen bestuur wordt 

aangeboden. Bij het voorstel van 

het dagelijks bestuur aan het 

algemeen bestuur voegt het 

dagelijks bestuur een 

reactienota, waarin gemotiveerd 

wordt aangegeven op welke 

wijze de zienswijze wel of niet is 

verwerkt in dit voorstel. 

5. Het algemeen bestuur stelt de 

begroting van Cocensus vast 

uiterlijk 1 juli voorafgaande aan 

het jaar waarvoor zij dient. 

6. Het algemeen bestuur stelt, als 

onderdeel van de begroting, 

jaarlijks de uitgangspunten voor 

de toerekening van de kosten 

aan de producten vast. 

7. Nadat deze is vastgesteld, zendt 

het algemeen bestuur, zo nodig, 

de begroting aan de raden, die 

ter zake bij gedeputeerde staten 

hun zienswijze naar voren 

kunnen brengen. 

8. Het dagelijks bestuur zendt de 

begroting binnen twee weken 

na vaststelling, doch in ieder 

geval vóór 1 augustus van het 

jaar voorafgaande aan dat 

waarvoor de begroting dient, 

aan gedeputeerde staten. 

9. Besluiten tot wijziging van de 

begroting kunnen tot uiterlijk 

het eind van het desbetreffende 

begrotingsjaar worden 

genomen. 

10. Het bepaalde in het eerste tot 

en met achtste lid is van 

overeenkomstige toepassing op 
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besluiten tot wijziging van de 

begroting.  

11. In afwijking van het bepaalde in 

het tiende lid, worden 

wijzigingen op de begroting tot 

5% van de jaarlijkse totale 

exploitatiekosten niet 

voorgelegd aan de deelnemers; 

het bepaalde in het negende lid 

blijft op dergelijke wijzigingen 

van toepassing.  

 

17 Artikel 18a Bijdragen van 
gemeenten 
1. Op basis van de bij de begroting 

vastgestelde uitgangspunten 
wordt in de begroting de voor 
een deelnemer verschuldigde 
bijdrage bepaald. 

2. De deelnemende gemeente 
betaalt bij wijze van voorschot 
per kwartaal telkens 1/4 deel 
overeenkomstig het op grond 
van het eerste lid bepaalde 
bedrag. 

3. De deelnemende gemeenten 
dragen er zorg voor dat het 
samenwerkingsverband te allen 
tijde over voldoende middelen 
beschikt om aan zijn 
verplichtingen te kunnen 
voldoen. 

 

Artikel 20 Bijdragen van 
gemeenten 
1. De jaarlijkse vergoeding en de 

verdeelsleutel per deelnemer 
wordt jaarlijks in de begroting 
van Cocensus vastgelegd. Deze 
vergoeding is gebaseerd op de 
werkzaamheden zoals 
opgenomen in artikel 3, en is 
exclusief BTW. 

     2. Opdrachtnemer kan het bedrag 
van de jaarlijkse vergoeding 
uitsluitend verhogen op grond 
van: 

a.   aanpassingen in 
regelgeving van hogere 
overheden: 
de opdrachtnemer brengt 
hiervan opdrachtgever 
binnen 2 maanden na de 
aanpassing van de 
regelgeving op de hoogte 
door informatie te 
verstrekken omtrent de 
aanpassing en de 
daarmee gemoeide 
kosten; 

b.   wijzigingen in de CAO 
voor gemeentelijk 
personeel; 

c. de toename van het 
aantal objecten 
(areaaluitbreiding minus 
sloop) binnen de 
gemeente; 

d. de toename van de aan 
opdrachtnemer 
overgedragen taken; 

 
 
1 Was ook opgenomen in artikel 
5.1 van de Mantelovereenkomst 
 
 
 
 
 
 
2 was oorspronkelijk opgenomen 
in artikel 3.4 van de DVO 
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e. prijsstijgingen (conform 
het prijsindexcijfer voor 
alle huishoudens zoals dit 
jaarlijks rond april door 
het CPB gepubliceerd 
wordt in het Centraal 
Economisch Plan).  

3. Voor uitgaven die leiden tot 
kostenstijging dient 
opdrachtgever vooraf schriftelijk 
toestemming te verlenen. 

4. Opdrachtnemer brengt voor het 
begin van het kalenderjaar het 
bedrag van de jaarlijkse 
vergoeding, dit inclusief BTW, in 
rekening. Deze rekening wordt 
door de opdrachtgever verdeeld 
in vier gelijke termijnen welke 
worden voldaan op of voor 
respectievelijk 1 januari, 1 april, 
1 juli en 1 oktober van het 
kalenderjaar. 

5. Uiterlijk op 1 maart factureert 
opdrachtnemer de in afwijking 
van de in de 
Dienstverleningsovereenkomst 
opgenomen werkzaamheden 
werkelijk uitgevoerde 
werkzaamheden in het 
voorgaande kalenderjaar onder 
verrekening van de reeds 
gefactureerde voorschotten. 

6. Kosten die op basis van een 
schriftelijke 
opdrachtverstrekking dan wel 
met instemming van een 
deelnemende gemeente door 
Cocensus zijn gemaakt in het 
kader van procedures gericht 
tegen beleidsmatige 
overwegingen van de gemeente 
of tegen de 
kostenonderbouwing van een 
door de gemeente gehanteerd 
tarief, worden door Cocensus 
afzonderlijk bij de deelnemende 
gemeente in rekening gebracht. 

7. De deelnemende gemeenten 
dragen er zorg voor dat de 
regeling te allen tijde over 
voldoende middelen beschikt 

 
 
 
 
 
 
 
3 was oorspronkelijk opgenomen 
in artikel 3.5 van de DVO 
 
 
4 stond opgenomen in artikel 5.3 
van de Mantelovereenkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 stond opgenomen in artikel 5.4 
van de Mantelovereenkomst 
5 Was oorspronkelijk 
opgenomen in artikel 20 van de 
GR. Dit artikel 20 (oud) is komen 
te vervallen 
 
 
 
 
6 was oorspronkelijk opgenomen 
in artikel 3.7 van de DVO 
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om aan zijn verplichtingen te 
kunnen voldoen. 

18 Artikel 20 Kostentoerekening 
1. In de jaarrekening wordt het 

door elk van de deelnemende 
gemeenten over het 
betreffende jaar werkelijk 
verschuldigde bedrag 
opgenomen.  

2. Verrekening van het verschil 
tussen het op grond van artikel 
18a, eerste lid, bepaalde en de 
werkelijk verschuldigde 
bijdrage, vindt plaats terstond 
na de kennisgeving aan de 
deelnemende gemeente van de 
vaststelling van de rekening. 

 

Komt te vervallen  
Deze artikel-onderdelen zijn 
opgenomen in artikel 20 (nieuw) 

19 Artikel 23           Wijziging 
 

Artikel 24           Wijziging 
3. Het algemeen bestuur zendt het 

voorstel, bedoeld in het tweede 
lid, onverwijld door aan de 
deelnemers. 

4. Het algemeen bestuur behandelt 
het verzoek tot wijziging binnen 
drie maanden na ontvangst. 

 

 
3e en 4e lid toegevoegd, 
betreffen de te volgen procedure 
 

20 Artikel 24 Toetreding 
1. Voor toetreding tot de regeling 

is de unanieme instemming van 
de deelnemers vereist. 

2. Het algemeen bestuur kan aan 
de toetreding voorwaarden 
verbinden. 

 

Artikel 25 Toetreding 
1. Voor toetreding tot de regeling 

is de instemming van twee 
derde van de deelnemers 
vereist. 

2. Het algemeen bestuur kan aan 
de toetreding voorwaarden 
verbinden. 
 

 
 
gelijk gesteld met de verhouding 
zoals opgenomen in het vorige 
artikel 
 
 

21 Artikel 25 Uittreding 
1. Voor uittreding uit de regeling 

wordt een opzegtermijn van ten 
minste één jaar in acht 
genomen. Gedurende drie jaren 
na de datum van toetreding tot 
de regeling is uittreding niet 
mogelijk. 

2. Het voornemen tot uittreding 
wordt bij aangetekende 
kennisgeving aan de voorzitter 
van het bestuur medegedeeld. 

3. Na ontvangst van de in het 
tweede lid vermelde 
kennisgeving wordt een in 

Artikel 26 Uittreding 
1. Voor uittreding uit de regeling 

wordt een opzegtermijn van ten 
minste één jaar in acht 
genomen. Gedurende drie jaren 
na de datum van toetreding tot 
de regeling is uittreding niet 
mogelijk. 

2. Het voornemen tot uittreding 
wordt bij aangetekende 
kennisgeving aan de voorzitter 
van het bestuur medegedeeld. 
De voorzitter zendt het 
voornemen onverwijld door aan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toevoeging opgenomen als  
procedure-onderdeel 
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overleg met de uittredende 
deelnemer aan te wijzen 
onafhankelijke 
registeraccountant opdracht 
verleend een liquidatieplan op 
te stellen als ware tot opheffing 
van de regeling besloten. Het 
liquidatieplan wordt vastgesteld 
door het bestuur en de daarin 
voor de uittredende deelnemer 
omschreven financiële 
verplichtingen zijn bindend. Bij 
het vaststellen van het 
liquidatieplan wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden 
Nadat het liquidatieplan is 
vastgesteld is de uittredende 
deelnemer gehouden om 
binnen zes met hetgeen is 
bepaald in artikel 20. 

4. Nadat het liquidatieplan is 
vastgesteld is de uittredende 
deelnemer gehouden om 
binnen zes maanden de daarin 
voor de uittredende deelnemer 
omschreven financiële 
verplichtingen aan Cocensus te 
voldoen. 

5. De kosten van het opstellen van 
het liquidatieplan komen voor 
rekening van de deelnemer, die 
het voornemen heeft om uit te 
treden. 

de overige leden van het 
algemeen bestuur. 

3. Het algemeen bestuur stelt de 
uittredingskosten vast. 

4. Voor de berekening van de 
uittredingskosten wordt de 
opbouw zoals opgenomen in 
bijlage 2 gehanteerd. 

5. Het college dat voornemens is 
uit te treden neemt op basis van 
de uittreedsom, als bedoeld in 
het derde en vierde lid, een 
definitief besluit, onverminderd 
het bepaalde in artikel 1, 
tweede en derde lid van de wet. 
De uittreding geschiedt per 1 
januari van een kalenderjaar 
met inachtneming van de 
opzegtermijn als bedoeld in het 
eerste lid. 

6. Nadat het definitieve besluit tot 
uittreding is genomen, is de 
uittredende deelnemer 
gehouden om binnen zes 
maanden de vastgestelde 
uittreedsom aan Cocensus te 
voldoen. 

 
 

 
 
Onderdelen 3-5 vervangen door 
nieuwe artikelen 3-6 waarin naar 
de door het Bestuur van 
Cocensus vastgestelde 
uittredingsregeling c.q. de 
daarmee gemoeide kosten en 
betaling wordt verwezen. 

22 Artikel 26 Opheffing 
1. Instemming van ten minste 

twee derde van het aantal 
deelnemers is vereist voor 
opheffing van de regeling. 

2. Bij opheffing van de regeling 
wordt een plan opgesteld als 
bedoeld in artikel 25, derde lid, 
van deze regeling. Het bepaalde 
in het derde, vierde en vijfde lid 
van artikel 25 is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Opheffing is niet mogelijk 
gedurende de eerste drie jaren 
na de datum van 
inwerkingtreding van de 
regeling. 

Artikel 27 Opheffing 
1. Instemming van ten minste 

twee derde van het aantal 
deelnemers is vereist voor 
opheffing van de regeling. 

2. Bij opheffing van de regeling 
wordt door de accountant van 
Cocensus een liquidatieplan 
opgesteld 

3. De kosten van het opstellen van 
het liquidatieplan komen voor 
rekening van de deelnemers. 

4. Opheffing is niet mogelijk 
gedurende de eerste drie jaren 
na de datum van 
inwerkingtreding van deze 
regeling. 

 
 
 
 
 
Onderdeel 2 (oud) vervangen 
door de onderdelen 2 en 3 
(nieuw), dit in verband met de 
wijziging van het voorgaande 
artikel gericht op de uittreding 

 


