Cocensus Zienswijze
Jaarstukken 2018 en begroting

Alkmaar
1. Ten aanzien van het openbaar lichaam Cocensus de volgende zienswijze vast te stellen over de
jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020:
a. De Raad van de gemeente Alkmaar heeft kennisgenomen van de voorliggende jaarstukken
2018 en ontwerpbegroting 2020 en heeft hier geen aanvullende opmerkingen op.
2. Het college op te dragen de onder 1 genoemde zienswijzen kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
3. Het college van Burgemeester en Wethouders toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke
Regeling Cocensus 2020 overeen te komen.

Bergen
1. Een zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de GR Cocensus met het
verzoek deze in het vervolg op te stellen naar het format van de Regietafel
Gemeenschappelijke Regelingen NHN.
2. Met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020 een positieve zienswijze af te geven en hierbij te
vermelden dat de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting, de BAG en het
herwaarderingstraject op basis van vierkante meters met belangstelling worden gevolgd.
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Cocensus kenbaar te maken.

Heerhugowaard
Ligt op 28 mei ter besluitvorming voor:
1. geen zienswijze te geven op de bestemming van het rekeningresultaat 2018 van de GR
Cocensus.
2. geen zienswijze te geven op de begroting 2020 van de GR Cocensus.
3. de begrote bijdrage voor 2019 ad € 893.300 op te nemen in de begroting 2020.

Langedijk
Op 14 mei in de raad van 7 mei is het volgende besloten:
1.kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 van de GR Cocensus;
2.geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van de GR Cocensus;
3.het besluit door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de GR Cocensus
kenbaar te maken;
4.kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de GR Cocensus.
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