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1. Het college besluit in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling Cocensus, de
Mantelovereenkomst Cocensus en de Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2012.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het college en de burgemeester voor zover het zijn bevoegdheid op grond van artikel 171

Gemeentewet betreft, besluiten portefeuillehouder Heiliegers te machtigen de overeenkomsten
als vermeld onder beslispunt 1 te tekenen.
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DOEL: Besluiten
De raad heeft bij besluit van 13 oktober 2011 het college toestemming gegeven de formele
consequenties van de toetreding van de gemeenten Oostzaan en Wormerland per 1-1-2012 af te
handelen.
Door de toetreding van deze gemeenten dient de Gemeenschappelijke Regeling aangepast te worden.
Ook de Mantel-en Dienstverleningsovereenkomst Cocensus wordt voor 2012 wordt vastgesteld.
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Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling, Mantelovereenkomst en
Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2012

Reg. Nummer: 2011/443358

1. Inleiding
Door de toetreding van de gemeenten Oostzaan en Wormerland per 1-1-2012 tot de
gemeenschappelijke regeling Cocensus, dient de Gemeenschappelijke regeling
te worden aangepast. De raad heeft 13 oktober 2011 ingestemd met de toetreding
van deze gemeenten en het college toestemming verleend de formele consequenties
van de toetreding af te handelen. Daartoe worden de Gemeenschappelijke Regeling,
de Mantelovereenkomst en de Dienstverleningsovereenkomst 2012 ter vaststelling
aangeboden. De gemeenschappelijk regeling is uitsluitend n.a.v. de toetredende
gemeenten gewijzigd. In de Mantelovereenkomst en de
Dienstverleningsovereenkomst 2012 is geregeld dat de dienstverlening t.a.v. het
reinigingsrecht is vervallen en de heffing van de toeristenbelasting en de BIZ-
heffing Waarderpolder zijn toegevoegd.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling

Cocensus, de Mantelovereenkomst Cocensus en de
Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2012.

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het college en de burgemeester voor zover het zijn bevoegdheid op grond

van artikel 171 Gemeentewet betreft, besluiten portefeuillehouder
Heiliegers te machtigen de overeenkomsten als vermeld onder beslispunt 1
te tekenen.

3. Beoogd resultaat
Een Gemeenschappelijke Regeling, een Mantelovereenkomst en een
Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2012, die zijn geactualiseerd en aangepast
aan de uitbreiding met de gemeenten Oostzaan en Wormerland

4. Argumenten

De Gemeenschappelijke Regeling is in hoofdzaak op de volgende aangepast:
- in de samenstelling van het algemeen bestuur is rekening gehouden met de

gemeenten Oostzaan en Wormerland. De leden uit deze gemeenten hebben
enkelvoudig stemrecht, in tegenstelling tot die van Haarlem en
Haarlemmermeer die meervoudig stemrecht hebben.

- Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en 5 leden in plaats van 3;
- Er is een bijlage opgenomen waarin de belastingen en rechten genoemd

worden die door Cocensus dan wel door de afzonderlijke gemeenten
verzorgd worden;

In de Mantel-en Dienstverleningsovereenkomst 2012 is geregeld dat de
dienstverlening t.a.v. het reinigingsrecht is vervallen en de heffing van de
toeristenbelasting en de BIZ-heffing Waarderpolder zijn toegevoegd.
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5. Kanttekeningen
N.v.t.

6. Uitvoering
De Gemeenschappelijke Regeling en de overeenkomsten treden in werking met
ingang van 1 januari 2012. Portefeuillehouder Heiliegers wordt gemachtigd de
overeenkomsten te tekenen.

7. Bijlagen
- De Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2012;
- De Mantelovereenkomst Cocensus 2012;
- De Dienstverleningsovereenkomst Cocensus 2012;

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester
























































































