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Kernboodschap  De gemeenschappelijke regeling Cocensus legt door middel van het indienen van 

de jaarstukken verantwoording af over de dienstverlening in 2018. De 

jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor de 

getrouwheid en de rechtmatigheid. Tevens is het verslag van bevindingen 2018 

ingediend voor wat betreft de verantwoording van de opbrengsten naar Haarlem. 

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd tenaanzienvan de aanslagoplegging 

door Cocensus. Het college constateert dat deze heeft plaatsgevonden binnen de 

(financiële) kaders. Het college stemt daarom in met de jaarrekening. 

De jaarrekening sluit met een klein voordelig saldo van afgerond € 5.358.  Dit 

voordeel wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeenschappelijke 

regeling, die na resultaatverrekening afgerond € 207.000 bedraagt. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur, omdat in 

het kader van informatievoorziening over gemeenschappelijke regelingen hier 

afspraken over zijn gemaakt. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 2 april 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. In te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Cocensus 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

Cocensus is een gemeenschappelijke regeling waarin elf gemeenten de heffing en invordering van 

belastingen hebben uitbesteed. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan 

gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen.  

Ingevolge artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling wordt de rekening over het  

afgelopen jaar, het jaarverslag en de accountantsverklaring voor 1 april toegezonden aan de 

besturen van de deelnemende gemeenten. Het Algemeen bestuur stelt de jaarstukken voor 1 juli 

vast. 

 

 

2. Besluitpunten college 

1. In te stemmen met de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het vaststellen van een oordeel over de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Cocensus. 

 

 

 

4. Argumenten 

beleidsveld 7.1. lokale belastingen en heffingen. De gewenste opbrengsten uit belastingen en 

heffingen dienen zo efficiënt mogelijk geïnd te worden.  

 

 

 Algemeen  

De belangrijkste ontwikkelingen binnen de uitvoeringsorganisatie zijn gericht op de verdere 

ontwikkeling van de belastingapplicatie en het digitale portaal van Cocensus. Dit heeft ertoe geleid 

dat de aanslagen voor 2018 zijn ontsloten via DigiD. 

 

Ten aanzien van de informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens is in 2019 de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet datalekken afgerond. Naast het plaatsen van 

een firewall zijn procedures op dit gebied, zoals het privacy-en het internetprotocol geëffectueerd. 

Tevens zijn maatregelen en procedures die voortvloeien uit het project Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) bij Cocensus afgerond en is een Functionaris 

Gegevensbescherming aangesteld. 
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In 2018 is in samenspraak met de Waarderingskamer een belangrijke kwaliteitsimpuls gerealiseerd 

met betrekking tot de gegevensregistratie voor de WOZ. Daarnaast is het project gestart in verband 

met de wettelijk verplichte wijziging van de waarderingssystematiek (van m3 naar m2) in 2021. 

 

Verder is in 2018 een projectplan vastgesteld die de basis vormt voor de nieuwe huisvesting voor 

Cocensus in 2021. Belangrijk uitgangspunt is dat er één locatie komt, waar medewerkers nu nog over 

2 locaties verspreid zijn, te weten in Hoofddorp en Alkmaar. 

 

 

 Resultaat 

De jaarrekening van Cocensus sluit met een klein voordeel van € 5.358. Dit voordeel zal worden 

toegevoegd aan de Algemene Reserve van Cocensus, die daarmee uitkomt op afgerond € 205.000. 

De rekeningcijfers wijken nagenoeg niet af van de gewijzigde begroting.  

  

 Verantwoording over 2018  

De werkzaamheden van Cocensus zijn in 2018 uitgevoerd binnen de vastgestelde financiële kaders. 

De gerealiseerde lasten van € 12,7 miljoen zijn in overeenstemming met de gewijzigde begroting 

2018. De personeelslasten zijn € 7.000 hoger, de kosten van huisvesting € 6.000 lager en overige 

uitgaven zijn ook € 6.000 lager. 

 

 Wet Normering topinkomen  

In het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daaruit voortvloeiende 

publicatieplicht is geconstateerd dat het inkomen van de directeur aan de norm voldoet.  

In 2018 is er bij de Cocensus geen sprake geweest van inhuur van topfunctionarissen.  

 

 Weerstandsvermogen en risico’s 

Naast de gepresenteerde jaarrekeningcijfers is het van belang om enerzijds inzicht te verschaffen in 

de mee- en tegenvallers die zich kunnen voordoen (de risico's) en anderzijds  

de mogelijkheden om tegenvallers op te kunnen vangen (weerstandscapaciteit). Dit geeft een  

beeld van hoe gezond de financiële positie van Cocensus is en een beeld van in hoeverre Cocensus in 

staat is om tegenvallers op te vangen zonder dat dit tot bezuinigingen dwingt.  

 

Ten aanzien van het weerstandsvermogen is een toelichting gegeven in de paragraaf resultaat.  

Het eigen vermogen (weerstandsvermogen) bedraagt, na verrekening van het resultaat over 2018 € 

207.000 

 

Ieder half jaar worden de risico's en de bijbehorende beheersmaatregelen geactualiseerd en 

vastgesteld door het MT van Cocensus. Met name de invulling van een technisch applicatiebeheerder 

is in de huidige markt lastig, waardoor eerder een beroep op inhuur gedaan moet worden. Daarom is 
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in 2018 een traject gestart om zowel het technisch platform zelf als het beheer van dit platform als 

een service af te nemen. Hiervoor is een Europese aanbestedingsprocedure gestart. 

 

Een risico op termijn is de herhuisvesting van Cocensus. Het uitgangspunt is centrale huisvesting, op 

één locatie, waarvan verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen geeft ten opzichte van de huidige 

huisvesting. Bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid zijn de belangrijkste randvoorwaarden op 

basis waarvan de marktverkenning wordt voorbereid.  

 

 Controleverklaring en Verslag van bevindingen  

De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende controleverklaring voor de getrouwheid  

en de rechtmatigheid.  Tevens is het verslag van bevindingen 2018 ingediend voor wat betreft de 

verantwoording van de opbrengsten naar Haarlem.  

Het oordeel van de accountant luidt dat de verantwoording over de opbrengsten en  

debiteurensaldi van de belastingen en heffingen juist en volledig is weergegeven, in 

overeenstemming met de eisen van de Dienstverleningsovereenkomst 2018 en de  

gemeentelijke belastingverordeningen die van toepassing zijn.  

 

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd ten aan zien van de aanslagoplegging door  

Cocensus.  

 

 Social return  

In de periode maart-mei 2018 zijn gedurende twee maanden drie medewerkers ingehuurd voor 

facilitaire dienstverlening. In deze periode, net na het grote belastingkohier, komt er een grote 

poststroom binnen (bezwaren, kwijtscheldingsverzoeken). In deze piekperiode moet al deze post 

worden ingeboekt en gedigitaliseerd (gescand). Standaard worden hiervoor medewerkers ingehuurd 

van de AM-groep. Dat is het werkvoorzieningsschap in de regio Haarlemmermeer.  

Daarnaast is in de periode maart-mei '17, dit in het kader van de Participatiewet, een stagiaire met 

een Wajong-uitkering de mogelijkheid geboden om werkervaring bij Cocensus op te doen. Dit heeft 

in 2018 geleid tot een vaste aanstelling. 

In het pand in de gemeente Alkmaar worden alle ondersteunende diensten (receptie, catering en 

schoonmaak) afgenomen van het Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK). Ook voor 

bijzondere vieringen (jubilea, recepties) wordt een beroep gedaan op het WNK.  

In het personeelsbestand van Cocensus zijn er twee medewerkers werkzaam met een WIA-uitkering. 

Deze personeelsleden zijn overgenomen van toetredende gemeenten en binnen Cocensus 

omgeschoold naar een passende functie. 

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Door de opbouw van een algemene reserve is het risico op tekorten die direct ten laste van de 

deelnemende gemeenten komen, verminderd. 
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6. Uitvoering 

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus wordt geïnformeerd over de zienswijze 

van het college ten aanzien van de jaarrekening 2018. 

 

 

7. Bijlagen 
1. Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke regeling Cocensus; 
2. Controleverklaring; 
3. Verslag van bevindingen boekjaar 2018; 

 

 

 


