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Kernboodschap De overdracht van uitvoering van belastingtaken aan Cocensus is geregeld in een 

gemeenschappelijke regeling (GR) en in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
Vanwege de beoogde toetreding van drie nieuwe gemeenten per 1 januari 2020 
dient de GR, op dit punt, te worden herzien. Omdat de GR voor 2019 nog zeer 
recent inhoudelijk is herzien op 20 december 2018 wordt een nieuwe GR 2020 
aangeboden, die is aangepast aan de beoogde toetreding van de nieuwe 
gemeenten, maar verder inhoudelijk ongewijzigd is.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over de 
gevraagde toestemming om de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
voort te zetten, die per 1 januari 2020 in werking treedt.

Relevante eerdere
besluiten

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2018/20-
december/19:30/5e-wiiziging-GemeenschapDeliike-regeling-Cocensus-
2015/2018762521-l-5e-wiiziging-Gemeenschappeliike-regeling-Cocensus-2015-
2.pdf

Besluit College 
d.d. 2 april 2019

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,
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Haarlem heeft de belastingwerkzaamheden voor een groot gedeelte uitbesteed aan de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus. De GR is nog zeer recent, in december 2018, 
inhoudelijk gewijzigd en geactualiseerd. De reden dat een wijziging van de GR nu opnieuw wordt 
voorgesteld vloeit voort uit een beoogde uitbreiding van de Gr met 3 gemeenten. De nu voorgelegde 
wijziging heeft dan ook uitsluitend betrekking op de uitbreiding van de GR.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. Het college toestemming te verlenen, op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 
Cocensus 2020.

3. Beoogd resultaat
De uitbreiding van de GR Cocensus met 3 gemeenten mogelijk te maken

4. Argumenten
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn zelfstandige gemeenten, maar met één 
gemeentelijke organisatie. De gemeente Bergen maakt al sinds 2014 onderdeel uit van de GR 
Cocensus. De overige 3 gemeenten hebben het verzoek ingediend om per 1-1-2020 ook tot de GR 
Cocensus toe te treden. Het Algemeen Bestuur van Cocensus heeft op 8 maart 2019 het besluit 
genomen om met dit verzoek in te stemmen. Om de uitbreiding te kunnen realiseren is een 
aanpassing van de GR noodzakelijk. Inhoudelijk blijft de GR verder ongewijzigd ten opzichte van de 
bestaande GR.
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Afweging
Bij de afweging om de GR uit te breiden spelen verschillende argumenten een rol. De uitbreiding 
moet logisch passen in het verzorgingsgebied van Cocensus. Daaraan voldoet dit verzoek. Daarnaast 
speelt een rol dat er vier gemeenten ambtelijk zijn gefuseerd, waarvan een gemeente, Bergen, al 
onderdeel uitmaakt van de GR. Vanuit efficiency-overwegingen verdient het aanbeveling de 
werkzaamheden van een ambtelijke organisatie zoveel mogelijk bij een uitvoeringsorgaan te leggen. 
Tenslotte is het van belang dat een uitbreiding ook tot efficiencyvoordelen voor de andere 
deelnemers van GR Cocensus leidt. Door Cocensus is berekend dat de uitbreiding leidt tot een 
efficiencyvoordeel van ongeveer 1%. Hiermee zouden de bijdragen van de deelnemende gemeenten 
verlaagd kunnen worden. Voor Haarlem zou dit tot een structurele vermindering van de bijdrage met 
afgerond € 30.000 betekenen. Als nadeel kan genoemd worden dat de zeggenschap van Haarlem 
binnen de GR afneemt.
Een aanpassing van de bijdrage voor 2020 wordt, bij een positief besluit van de deelnemende 
gemeenten, via een wijziging van de begroting 2020 van Cocensus verwerkt.

Inhoudelijke wijzigingen
De inhoudelijke wijzigingen worden onderstaand toegelicht:

• Aanhef en artikel 1
In de aanhef en artikel 1 worden de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo toegevoegd.

• artikel 30
Hierin is geregeld dat de nieuwe Gr 1 januari 2020 in werking treedt en aangehaald kan worden als 
GR Cocensus 2020.

• Bijlage 1
Hierin zijn de heffingssoorten opgenomen van de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo die 
Cocensus gaat uitvoeren.

In de wijzigingsmatrix, die als bijlage is bijgevoegd, is dit inzichtelijk gemaakt.

5. Risico's en kanttekeningen
Voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is het noodzakelijk dat een meerderheid van 
de deelnemende gemeenten instemt met de voorgestelde wijzigingen

6. Uitvoering
Beoogd is dat de gewijzigde regeling met ingang van 2020 in werking treedt.
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7. Bijlagen
1. Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020
2. Wijzigingsmatrix
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