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Openbaar
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:
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Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
Burgemeester en wethouders besluiten:
a. in te stemmen met de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van Cocensus;
b. de begroting ter kennis te brengen van de gemeenteraad om zo de gemeenteraad de mogelijkheid te geven voor
een eventuele zienswijze;
c in te stemmen met de conceptbrief aan de gemeenteraad.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

3e wethouder

________

________

4e wethouder

________

________

secretaris

 het advies aan te houden

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee



Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Elk jaar dient de GR Cocensus haar begroting voor een toekomstig jaar in te dienen waarop het
college c.q. de gemeenteraad kunnen reageren. Het uiteindelijk resultaat is dat bedragen in de
begroting van de gemeente Wormerland worden verwerkt. Bijgaand trerft u de begroting 2015 en het
meerjarenperspectief aan. Op deze stukken is niets aan te merken daar uitvoering geschiedt conform
de afspraken.
Bestaand beleid
In het verleden is een financieel meerjarenbeeld vastgesteld waaraan Cocensus zich diende te
houden. In deze begroting en de toekomstige begrotingen tot en met 2018 is hieraan conform de
afspraken uitwerking gegeven.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
Tevens is in deze begroting verwerkt de lasten en baten van de toetreding van de gemeente Den
Helder.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Vaststellen van de begroting en de gemeenteraad verzoeken zich uit te laten of zij een zienswijze
willen indienen.
Conceptbesluit
Burgemeester en wethouders besluiten:
a. in te stemmen met de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2019 van Cocensus;
b. de begroting ter kennis te brengen van de gemeenteraad om zo de gemeenteraad de mogelijkheid te
geven voor een eventuele zienswijze;
c in te stemmen met de conceptbrief aan de gemeenteraad.
Bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd om een eventuele zienswijze in te dienen.
Communicatie
nvt
Beslag op middelen
Voor 2015 wordt als bijdrage gevraagd € 320.200,--. Voor het jaar 2016 is de gevraagde bijdrage
€ 313.800,-- terwijl voor 2016 een bijdrage wordt gevraagd van € 307.400,--. Voor de jaren 2018 en
2019 is de bijdrage € 301.000,--. Voornoemde bedrag zijn al intern verwerkt in de begroting en de
meerjarenbegroting van de gemeente.
Tijdpad/procedure
nvt
Evaluatie
nvt

