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Geachte College van B & W,

Conform afspraak worden verslagen van het Algemeen Bestuur Cocensus, nadat deze door 
het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld, ter kennisgeving fysiek aangeboden aan alle Colleges 
van de deelnemende gemeenten.

Hierbij het vastgestelde verslag van het Algemeen Bestuur Cocensus, overlegdatum d.d. 6 maart 
2020. Dit verslag is d.d. 17 juni 2020 vastgesteld.

Dhr. G.G.J. Schipper 
Directeur Cocensus
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VERSLAG AB Cocensus Datum: 6 maart 2020

afdeling Staf
onderwerp Bestuur COCenSUS 

verslaglegging InSZ de Wildt

Aanwezig Alkmaar: Pieter Dijkman 
Beverwijk: Haydar Erol 
Den Helder: Kees Visser 
Haarlem: Merijn Snoek 
Heerhugowaard: Bert Fintelman 
Heiloo: Fred Dellemijn 
Oostzaan: Rob Monen 
Wormerland: Jeroen Schalkwijk 
Cocensus: George Schipper & Fred den Hartog

Afwezig Bergen: Antoine Tromp 
Castricum: Toon Mans 
Haarlemmermeer: Jurgen Nobel 
Hillegom: Anne de Jong 
Langedijk: Jasper Nieuwenhuizen 
Uitgeest: Cees Beentjes

1. Opening en mededelingen
a. Het overleg start met een welkom en in bijzonder wethouder Fred Dellemijn (Heiloo). De (B)UCH- 

gemeenten zijn sinds 1 januari 2020 aangesloten bij de GR Cocensus. Daarna volgt er een 
voorstelronde.

2. Jaarverslag Cocensus 2019
a. Het verslag van bevindingen wordt fysiek uitgereikt.
b. De exploitatie van Cocensus over 2019 sluit af mei een overschot van € 99.412, .
c. Er is één begrotingsonrechtmatigheid naar voren gekomen (blz. 5). Dit heeft te maken met 

onderstaande methodiek:
> De opbrengsten zijn hoger uitgevallen dan geprognotiseerd.
> Dit heeft te maken met extra inspanningen die de laatste 2 maanden van 2019 zijn uitgevoerd 

t.b.v. de UCH-gemeenten om schoon over te kunnen.
> De slotwijziging 2019 is reeds in november.
> De accountant acht dit verschil niet verwijtbaar en telt dit niet mee voor het oordeel.

Verzoek van het bestuur om bovenstaande onderbouwing in het Jaarverslag op te nemen.
d. Het ziekteverzuim (hoge percentage langdurig) is een aandachtspunt bij Cocensus. Hoewel 

medewerkers boven de 55 + zich niet vaker (frequentie) ziekmelden is indien zij zich ziekmelden de 
aard van hun ziekte wel vaak ernstiger.

e. De richtlijnen voor Europese Aanbestedingen zijn uitgezocht en gevolgd. Er zijn geen bijzonderheden 
naar voren gekomen.
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f. De accountant verstrekt een goedkeurend oordeel voor getrouwheid en rechtmatigheid bij de 
jaarrekening Cocensus 2019.

g. Het bestuur is in het verleden overeengekomen dat Cocensus een weerstandsvermogen van 
€ 250.000,- mag opbouwen. Discussie c.q. besluit AB: Overschot toevoegen aan het 
weerstandsvermogen (bijv. t.b.v. de verhuizing) of naar rato uitkeren aan de deelnemende 
gemeenten (2019). Vanuit het overleg komt naar voren dat de meeste AB-leden opteren om de 
overeengekomen systematiek te handhaven en het overschot naar rato uit te keren.

h. Aansluitend op bovenstaand punt komt naar voren dat door de toename aan deelnemers en de 
omzet de hoogte van het afgesproken weerstandsvermogen van € 250.000,- wellicht bijgesteld moet 
worden.

i. Vaststelling:

Het Algemeen Bestuur Cocensus stelt d.d. 6 maart 2020 het Jaarverslag Cocensus 2019 vast. 
Er zal vanaf € 250.000,- een afroming plaatsvinden. Dit bedrag zal naar rato aan deelnemende 
gemeenten (2019) worden uitgekeerd.

3. Huisvesting
a. Middels een presentatie worden de bestuursleden meegenomen in alle ontwikkelingen van het 

nieuwe pand inclusief al het maatwerk m.b.t. duurzaamheid.
b. In samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond is onder alle medewerkers een enquête uitgezet 

waarbij uitgebreid op het onderwerp woon/werkverkeer is ingegaan. Gezien het feit dat voor veel 
medewerkers de reistijd toeneemt, met name als ze met het openbaar vervoer reizen, opteren de 
meeste medewerkers om met de auto naar Heemskerk te reizen. Daarmee komt het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen onder druk te staan.

c. Het belendend perceel is te koop. Daarmee zou Cocensus het aantal parkeerplaatsen kunnen 
uitbreiden. Daarnaast zou er nog ruimte overblijven voor medewerkers om buiten te kunnen 
vertoeven (bijvoorbeeld buiten lunchen).

d. Het Algemeen Bestuur heeft het Dagelijks Bestuur gemandateerd aangaande het onderwerp 
huisvesting. Middels een korte mail heeft Cocensus de mogelijkheid tot aankoop bij de bestuursleden 
van het DB onder de aandacht gebracht. De leden van het DB konden echter de aankoop m.b.t. 
parkeerplaatsen niet plaatsen in opgestelde kader m.b.t. de duurzaamheid en het stimuleren van 
reisbeweging met het OV.

4. Vaststellen agenda 6 maart 2020
a. De punten 2 & 3 (Huisvesting & Jaarverslag 2019) zijn omgedraaid.
b. Agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen verslag Bestuur Cocensus d.d. 19 juni 2019
a. Het AB-verslag van 19 juni 2019 wordt d.d. 6 maart 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en 

ondertekend. Het vastgestelde verslag van het Algemeen Bestuur Cocensus d.d. 19 juni 2019 zal 
fysiek ter kennisgeving worden aangeboden aan de colleges van de deelnemende gemeenten.

b. Het DB-verslag van 27 november 2019 wordt ter kennisgeving afgehandeld.

6. Stand van zaken bedrijfsvoering
a. Cocensus:
1) Het onderwerp "administratieve lastenverlichting burgers" is in de begroting Cocensus 2021 

opgenomen.
2) Dit jaar is de mogelijkheid geïntroduceerd dat burgers kunnen betalen met Ideal. Hier is massaal 

gebruik van gemaakt. In de eerste drie dagen zijn er 15.000 betalingen op deze wijze uitgevoerd.
3) Belastingverordeningen: Gemeente Bergen heeft voornemens om het OZB-gebruiker niet-woningen 

af te schaffen. Dit kan wenselijk zijn i.v.m. leegstand.
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4) In het verlengde van bovenstaand punt de vraag om de bovengrens van de automatische incasso, van 
max 5.000 euro, op te trekken naar bijvoorbeeld max 10.000 euro. Nu kan belanghebbende, indien 
van toepassing, gebruik maken van een betalingsregeling. Vooral voorZZP'ers en sportverenigingen 
zou het optrekken van de bovengrens wenselijk zijn.

b. Externen
1) Gemeente Velsen heeft een voorgenomen besluit in het college genomen om de belasting- 

werkzaamheden bij BSGR onder te brengen. Hun voornaamste motivatie was dat deze organisatie 
gecombineerde aanslagen waterschap-gemeentelijke belastingen kan opleggen.

2) Cocensus heeft de nodige effort gestoken in dit offertetraject. Daarbij is vanaf het eerste moment 
aangegeven dat de WOZ-administratie objecten mee diende te komen. Toch heeft Cocensus 
gedurende dit traject altijd het gevoel gehad dat bepaalde aspecten niet objectief zijn meegewogen.

3) BAG: Uiterlijk 2022 moeten alle objecten gewaardeerd worden op vierkante meters 
(gebruiksoppervlak) i.p.v. kubieke meters. Cocensus heeft inmiddels al een paar gemeenten gereed 
en is druk bezig met de overige gemeente. Een gevolg is dat er veel dataverkeer van de WOZ richting 
BAG plaatsvindt. In het verlengde hiervan heeft Cocensus actief contact gezocht met alle BAG- 
afdelingen. Op initiatief van Haarlem is er een overleg gestart voor alle BAG-afdelingen van de 
deelnemende gemeenten GR Cocensus. Tijdens dit overleg, waarbij Cocensus zelf ook deelneemt, 
zullen alle aspecten m.b.t. dataverkeer worden afgestemd.

4) Nadrukkelijk kan worden vastgesteld dat de aangeleverde data m.b.t. het gebruikersoppervlak, 
v.w.b. Cocensus, als een betrouwbare bron dient te worden aangemerkt. BAG-afdelingen hoeven 
geen extra controles uit te voeren maar kunnen de aangeleverde gegevens van de betrouwbare bron 
direct importeren

7. 2e Begrotingswijziging Cocensus 2020
a. I.v.m. de afschaffing van de hondenbelasting (Uitgeest, Castricum en Langedijk) en de toevoeging van 

de uitvoeringswerkzaamheden m.b.t. graf- en begraafrechten (Bergen) is een tweede begrotings
wijziging 2020 opgesteld.

b. Vanuit het overleg geen op- en aanmerkingen.
c. Vaststelling:

Het Algemeen Bestuur Cocensus stelt d.d. 6 maart 2020 de tweede begrotingswijziging Cocensus 
2020 vast.

8. Begroting Cocensus 2021 & Meerjarenperspectief 2022-2025
a. Vanuit het overleg geen op- en aanmerkingen.
b. Vaststelling:

Het Dagelijks Bestuur Cocensus stelt d.d. 6 maart 2020 de Begroting Cocensus 2021 & 
Meerjarenperspectief 2022-2025 vast. Het Dagelijks Bestuur zal de Begroting Cocensus 2021 en het 
MJP 2022-2025 aan de deelnemende gemeenten aanbieden. Zienswijzen kunnen voor 1 juni 2020 
aan het dagelijks bestuur kenbaar worden gemaakt.

9. Besluit gegevensverstrekking Cocensus mei 2019 t/m januari 2020
a. Cocensus ontvangt met enige regelmaat verzoeken van gemeenten om specifieke gegevens aan te 

leveren. De (nieuwe) AVG beperkt echter soms de mogelijkheid tot aanleveren. Cocensus is absoluut 
bereid om medewerking te verlenen maar mag bepaalde gegevens en/of combinatie van gegevens 
niet verstrekken.

b. Met het besluit gegevensverstrekking is het mogelijk om gekoppeld aan specifieke wetgeving toch 
bepaalde data aan te leveren.
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c. Met alle gemeenten is een protocol gegevenslevering afgesloten. De FG (Functionaris 
Gegevensaanlevering) van Cocensus zal op korte termijn het initiatief op zich nemen om een overleg 
met de FG's van de deelnemende gemeenten te organiseren. Flierbij zal het protocol gegevenslevering 
geëvalueerd en opgefrist worden.

d. Vaststelling:

Het Dagelijks Bestuur Cocensus stelt d.d. 6 maart 2020 de ontheffing "Besluit Gegevensverstrekking 
Cocensus" onder gelijktijdig intrekking van het besluit 28 november 2018 vast.

10. Besluit tot wijziging bijlage heffingssoorten GR Cocensus 2020
a. De gemeenten Uitgeest, Castricum en Langedijk hebben besloten om de hondenbelasting, inclusief 

het bijhouden dan data, per 1 januari 2020 te laten vervallen.
b. De gemeente Bergen draagt per 1 januari 2020 uitvoeringswerkzaamheden m.b.t. de graf- en 

begraafrechten aan Cocensus over.
c. Met toepassingen van artikel 4, tweede lid, is het dagelijks bestuur bevoegd om bijlage 1 behorend bij 

de GR Cocensus 2020 aan te passen.
d. Vaststelling:

Het Dagelijks Bestuur Cocensus stelt d.d. 6 maart 2020 de wijziging bijlage 1 van de GR 
Cocensus 2020 vast.

11. Aanwijzingsbesluit Archivaris
Cocensus heeft een schrijven van het Noord-Hollands Archief ontvangen met de mededeling dat er een 
nieuwe archivaris voor de GR Cocensus is aangewezen. Gelet op artikel 232 van de Gemeentewet, de 
"Gemeenschappelijke Regeling Cocensus" dient het dagelijks bestuur het aanwijzingsbesluit tc 
formaliseren.

Het Dagelijks Bestuur Cocensus besluit d.d. 6 maart 2020 mw. K.M. Pompe, aan te wijzen als 'archivaris’, 
bedoeld in artikel 22, derde lid, van de GR Cocensus 2020. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht 
in werking met ingang van 1 januari 2020.

12. Rondvraag
a. Geen vragen en/of opmerkingen.

Voorzitter Algemeen Bestuur Cocensus Directeur Cocensus.
De heer drs. P.F. Dijkman De her'^ ^ 1 c'-u:------
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12. Actiepuntenlijst

Nr. Onderwerp Status 6 maart 2020

1 Efficiency mogelijkheden BAG-werkzaamheden Going-on

2
Huisvesting Heemskerk

1. Bestuursleden worden middels een 
presentatie meegenomen in alle 
ontwikkelingen/verbouwing.

2. Cocensus opteert voor maximale 
duurzaamheid in de breedste vorm 
van het woord.

3. Motivatie aankoop belendend 
perceel zal door Cocensus 
onderbouwd worden.
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