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Informatie- en
verantwoordingsplicht

Artikel 13 Informatie- en
verantwoordingsplicht

Artikel 13 Informatie- en
verantwoordingsplicht
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1.
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3.

4.

5.

6.

Algemene Financiële
en beleidsmatige
kaders

Wijziging WGR

Het dagelijks bestuur en elk
van zijn leden verstrekken
aan het algemeen bestuur de
door één of meer leden van
dit algemeen bestuur
gevraagde inlichtingen.
Het dagelijks bestuur en elk
van zijn leden leggen op
verzoek van het algemeen
bestuur verantwoording af
over het door het dagelijks
bestuur of één der leden
gevoerde bestuur.
Het reglement van orde van
het algemeen bestuur houdt
bepalingen in omtrent de
wijze waarop de leden van
het dagelijks bestuur de hier
bedoelde inlichtingen
verstrekken en
verantwoording afleggen.
Het algemeen bestuur kan
een lid van het dagelijks
bestuur ontslaan als deze het
vertrouwen van het algemeen
bestuur niet meer bezit.
Het dagelijks bestuur biedt
het algemeen bestuur jaarlijks
ter vaststelling een verslag
aan over de werkzaamheden
van Cocensus over het
afgelopen jaar.
Het dagelijks bestuur zendt
het verslag na vaststelling
door het algemeen bestuur
toe aan de colleges van de
deelnemers en aan
Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland.

2.

7.

8.

Het dagelijks bestuur geeft
het algemeen bestuur alle
inlichtingen die het algemeen
bestuur voor de uitoefening
van zijn taak nodig heeft.
Het dagelijks bestuur en elk
van zijn leden afzonderlijk zijn
aan het algemeen bestuur
verantwoording schuldig over
het door het dagelijks bestuur
gevoerde bestuur.

Over al hetgeen het openbaar
lichaam betreft dient het
dagelijks bestuur de Minister
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties en het
provincie bestuur
desgevraagd van bericht en
raad.
Het dagelijks bestuur doet
mededeling van het in het
zevende lid bedoelde verzoek
en de inhoud daarvan aan de
deelnemers.

Artikel 17a Algemene Financiële
en beleidsmatige kaders
Het dagelijks bestuur zendt vóór
15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor
de begroting dient, de algemene
financiële en beleidsmatige
kaders en de voorlopige
jaarrekening aan de raden van
de deelnemende gemeenten.
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Wijziging WGR

Begroting

Artikel 18 Begroting

Artikel 18 Begroting

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Het algemeen bestuur stelt
de begroting van Cocensus
vast uiterlijk 1 juli
voorafgaande aan het jaar
waarvoor deze geldt.
Het algemeen bestuur stelt,
als onderdeel van de
begroting, jaarlijks de
uitgangspunten voor de
toerekening van de kosten
aan de producten vast.
Het dagelijks bestuur zendt
de ontwerpbegroting zes
weken voordat zij aan het
algemeen bestuur wordt
aangeboden toe aan de raden
van de deelnemers.
De ontwerpbegroting wordt
door de zorg van de
deelnemers voor een ieder
ter inzage gelegd en, tegen
betaling van de kosten,
algemeen verkrijgbaar
gesteld. Artikel 190, tweede
en derde lid, van de
Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing.
De raden van de deelnemers
kunnen omtrent de
ontwerpbegroting het
dagelijks bestuur van hun
gevoelen doen blijken. Het
dagelijks bestuur voegt de
commentaren waarin dit
gevoelen is vervat bij de
ontwerpbegroting, zoals deze
aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden.
Nadat deze is vastgesteld,
zendt het algemeen bestuur,
zo nodig, de begroting aan de
raden van de deelnemende
gemeenten, die ter zake bij
Gedeputeerde Staten hun
zienswijze naar voren kunnen
brengen.
Het bepaalde in het tweede,
vierde en vijfde lid, alsmede
het bepaalde in artikel 192
van de Gemeentewet is mede
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Het algemeen bestuur stelt
de begroting van Cocensus
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Het dagelijks bestuur zendt
de ontwerpbegroting zes acht
weken voordat zij aan het
algemeen bestuur wordt
aangeboden toe aan de raden
van de deelnemers
De ontwerpbegroting wordt
door de zorg van de
deelnemers voor een ieder
ter inzage gelegd en, tegen
betaling van de kosten,
algemeen verkrijgbaar
gesteld. Artikel 190, tweede
en derde lid, van de
Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing.
De raden van de deelnemers
kunnen omtrent de
ontwerpbegroting het
dagelijks bestuur van hun
gevoelen doen blijken. Het
dagelijks bestuur voegt de
commentaren waarin dit
gevoelen is vervat bij de
ontwerpbegroting, zoals deze
aan het algemeen bestuur
wordt aangeboden.
Nadat deze is vastgesteld,
zendt het algemeen bestuur,
zo nodig, de begroting aan de
raden van de deelnemende
gemeenten, die ter zake bij
Gedeputeerde Staten hun
zienswijze naar voren kunnen
brengen.
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vierde en vijfde lid, alsmede
het bepaalde in artikel 192
van de Gemeentewet is mede
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van toepassing op besluiten
tot wijziging van de begroting.
In afwijking van het bepaalde
in het zesde lid, worden
wijzigingen op de begroting
tot 5% van de jaarlijkse totale
exploitatiekosten niet
voorgelegd aan de
deelnemers; het bepaalde in
artikel 192, eerste lid, van de
Gemeentewet blijft op
dergelijke wijzigingen van
toepassing.

Wijziging WGR

8.

van toepassing op besluiten
tot wijziging van de begroting.
In afwijking van het bepaalde
in het zesde lid, worden
wijzigingen op de begroting
tot 5% van de jaarlijkse totale
exploitatiekosten niet
voorgelegd aan de
deelnemers; het bepaalde in
artikel 192, eerste lid, van de
Gemeentewet blijft op
dergelijke wijzigingen van
toepassing.

