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Jaarstukken 2019 Gemeenschappelijke regeling Cocensus 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 maart 2020 de jaarstukken 
2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Cocensus ontvangen. Het 
Algemeen Bestuur van de GR Cocensus heeft de jaarstukken op 6 maart 2020 
vastgesteld. 
 
De jaarstukken zijn gecontroleerd door de accountant Deloitte. De accountant heeft 
geen onrechtmatigheden geconstateerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. 
Het rekeningjaar 2019 is door de GR Cocensus afgesloten met een positief resultaat 
van €99 dzd.  
Het AB van Cocensus heeft ingestemd met toevoeging van € 44 dzd aan de 
algemene reserve van Cocensus. Hierdoor is de stand van het eigen vermogen van 
de GR Cocensus ultimo 2019 precies € 250 dzd. Dit bedrag past binnen de 
afspraken van het toegestane eigen vermogen van de GR Cocensus ter grootte van 
€250 dzd, dat binnen de GR mag achterblijven. Het restant ter grootte van bijna € 55 
dzd zal naar rato van de bijdrage aan de in 2019 deelnemende gemeenten worden 
uitgekeerd. Ons aandeel in dit overschot betekent een teruggave van €3 dzd. 
 
Op voorschrift van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
(NBA) is na de behandeling van de jaarstukken in het AB een paragraaf aan de 
jaarrekening toegevoegd; Gebeurtenissen na balansdatum (paragraaf 3.9). Hierin is 
beknopt en in hoofdlijnen beschreven welke maatregelen bij Cocensus zijn getroffen, 
wat de mogelijke effecten voor de bedrijfsvoering zijn en hoe daarop geanticipeerd 
gaat worden. Doordat er onzekerheid is over wat uiteindelijk de economische impact 
van het coronavirus zal zijn, is er ook onzekerheid over wat de impact op de 
bedrijfsvoering van Cocensus en op de te realiseren belastingopbrengsten 2020 van 
de deelnemende gemeenten zal zijn. Via de management- en bestuursrapportages 
van Cocensus worden wij tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
in 2020. 
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Ons college heeft de jaarstukken voor kennisgeving aangenomen. Hierbij treft u de 
betreffende jaarstukken ter informatie aan.  
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
de gemeentesecretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit 
 
Bijlage: Jaarverslag Cocensus 2019 (IN-20-63542) 


















































































































































































































