
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

Sinds 2007 hebben de gemeente Haarlem en Haarlemmermeer de werkzaamheden 

op gebied van de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en van de 

jaarlijkse waardebepaling van het onroerend goed, uitbesteed aan de 

gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

 

De gemeenten Hillegom en Beverwijk hebben uitgesproken zich te willen 

aansluiten bij de gemeenschappelijke regeling Cocensus. Dit voornemen kan op 

instemming van de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer rekenen. Op 9 april 

heeft de gemeenteraad van Hillegom ingestemd met de toetreding van de gemeente 

Hillegom tot de gemeenschappelijke regeling Cocensus per 1 mei 2009.  

 

De gemeenteraad is over de voorgenomen toetreding van Hillegom geïnformeerd 

(brief van 20 februari 2009). De gemeenteraad heeft, bij monde van de commissie 

Bestuur, geen wensen en bedenkingen bij het voorstel kenbaar gemaakt. Op grond 

van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de gemeenteraad toestemming 

geven tot het aangaan en wijzigen van een gemeenschappelijke regeling. Het 

verdient daarom aanbeveling de gemeenteraad om toestemming te vragen om de 

formele consequenties van de toetreding van Hillegom af te handelen (o.a. het 

wijzigen van gemeenschappelijke regeling). 

 

Voorstel aan de raad 

Het College toestemming te geven de formele consequenties van de toetreding af te 

handelen. 

 

Beoogd resultaat 

Toetreding van de gemeente Hillegom tot de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus. 

 

Argumenten 

De gemeente Hillegom beslaat ongeveer 7% van de gemeenschappelijke regeling 

Cocensus, zowel wat betreft inwoneraantal, aantal objecten en ook wat betreft de 

financiële bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. 

Dit percentage komt ook tot uitdrukking in de stemverhouding, de beoogde nieuwe 

gemeenschappelijke regeling kent een stemverhouding naar gemeentegrootte. 
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Uitbreiding van de gemeenschappelijke regeling met Hillegom, zal leiden tot lagere 

gemiddelde overheadkosten en op besparingen op het gebied van heffing & 

invordering. Op het gebied van de de uitvoering van de wet WOZ, zal dat in 

beginsel minder zijn, omdat het beheergebied van Cocensus ook groter wordt. 

 

Bijlagen 

Concept gemeenschappelijke regeling Cocensus 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

het College toestemming te geven de formele consequenties van de toetreding af te 

handelen. 

 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter,  


