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Samenvatting
Op grond van de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid
om een zienswijze in te dienen over de begroting 2018. Inmiddels heeft de beoordeling
van de stukken behorende bij de begroting 2018 plaatsgevonden en op basis hiervan is
er geen aanleiding voor om een zienswijze in te dienen. De financiële bijdrage aan de
gemeenschappelijke regeling verloopt volgens de planning. De ontwikkelingen lopen in
de pas met hetgeen is afgesproken. De jaarstukken 2016 zijn goedgekeurd door de
externe accountant en sluiten financieel gezien positief af. Over 2016 moeten we wel
vanwege de invoering van het individuele keuzebudget €4.500 nabetalen aan Cocencus.

1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2018/Begroting 2018/ meerjarenperspectief
2019-2022 Cocensus
2. Geen zienswijze in te dienen over deze begroting
3. Kennis te nemen van de jaarstukken van Cocensus over 2016
De Raad besluit
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2018/Begroting 2018/
meerjarenperspectief 2019-2022 Cocensus
2. Geen zienswijze in te dienen over deze begroting
3. Kennis te nemen van de jaarstukken van Cocensus over 2016

Beleidskader
Het beleidskader is de wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR), financiën in
brede zin, inclusief retributies en belastingen.
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2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
Op basis van de gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om
een zienswijze in te dienen (gevoelens te uiten) over de ingediende begroting 2018 van
de GR. Tevens brengen we de jaarstukken 2016 onder de aandacht.
Probleem
De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om al of niet een zienswijze in te dienen.
Doel/resultaat
Het uiteindelijke resultaat is een beslissing te verkrijgen omtrent het al of niet indienen
van een zienswijze.
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
Het bestuur van de GR geeft uitvoering aan de vastgestelde begroting. De jaarstukken
over 2016 zijn door Deloitte accountants d.d. 9 maart 2017 goedgekeurd.
Financiële middelen
De bijdrage voor de gemeente Oostzaan is als volgt opgebouwd:
2016 € 197.400 (werkelijk)
2017 € 197.600,2018 € 197.500,- (tot en met 2022 hetzelfde bedrag)
Deze bedragen zijn structureel opgenomen in de begroting 2017-2021 van de gemeente
Oostzaan. Het jaar 2018 was het laatste jaar met een besparing van 2 % door Cocensus
doorgevoerd. Door de indexatie met 1,2 % en de areaaluitbreiding van 0,5 % is er in de
praktijk bijna geen verlaging. Bovendien wordt aan Oostzaan vanaf 2017 € 1.000 per
jaar in rekening gebracht voor de uitvoering van de heffing en invordering
toeristenbelasting. In de kadernota van onze gemeente hoeft per saldo geen verhoging/
verlaging plaats te vinden.
Over 2016 moeten we vanwege de invoering van het individuele keuzebudget €4.500
nabetalen aan Cocencus. Dit bedrag verwerken we in de eerste bestuurlijke
voortgangsrapportage.

Betrokkenen
De betrokkenen zijn de deelnemende gemeenten in de GR.
Communicatie
Met Cocensus
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Bijlagen
a. Kadernota 2018/ Begroting 2018/Meerjarenperspectief 2019-2022
b. Jaarstukken 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

A. van den Assem

R. Meerhof
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Onderwerp

RV-nummer:

Kadernota 2018/Begroting 2018/meerjarenperspectief

Datum:

rv 17/21
23 maart 2017

2019-2022/ jaarstukken 2016 Cocensus

Procedure:

cie FCW: 15 mei;
Raad: 29 mei 2017

De raad van de gemeente Oostzaan
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 4 april 2017

Besluit:
4. Kennis te nemen van de Kadernota 2018/Begroting 2018/
meerjarenperspectief 2019-2022 Cocensus
5. Geen zienswijze in te dienen over deze begroting
6. Kennis te nemen van de jaarstukken van Cocensus over 2016

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Oostzaan,
gehouden op 29 mei 2015
de griffier,

de voorzitter,

E.H.M. Ouwehand-Brussel

R. Meerhof
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