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Raadsbesluit bij BenW advies nr

Raadsbesluit bij BenW advies nr

De raad van de gemeente Bergen:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021;

gezien het advies van de commissie Algemene raadscommissie van 4 november 2021;

gelet op het bepaalde in Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Arhi;

b e s l u i t:

1. Kennis te nemen van het collegebesluit met betrekking het organisatieontwerp én 
kennis te nemen van het eindrapport ‘Bouwen aan SORA’ en het daarin uitgewerkte 
organisatieontwerp, op basis van eerder bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten, die 
de basis vormen voor de opbouw, inrichting en aansturing van de nieuw te vormen 
regionale uitvoeringsorganisatie;

2. In te stemmen om de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening Noord 
Kennemerland (WNK) 2015 per 1 januari 2022 te wijzigen en het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest toe te laten treden als 
deelnemer conform het in hoofdstuk 6 van het eindrapport beschreven 
governancemodel en de in bijlage 1 uitgewerkte (gewijzigde) Gemeenschappelijke 
Regeling SORA;

3. In te stemmen om op grond van de Wet arhi de GR SORA aan te passen in verband 
met de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard;

4. In te stemmen om SORA in naam aan te passen zodra de definitieve naam bekend 
is;

5. De middelen voor SORA als volgt beschikbaar te stellen:
a. De middelen die de gemeente via de algemene uitkering ontvangt voor re-

integratie en participatie integraal in te brengen in SORA;
b. De programmabudgetten voor schuldhulpverlening, minimabeleid en 

inburgering te alloceren voor inbreng in SORA; en het WSW-budget 
(grootboek 6640000) met € 45.000 op te hogen om het toekomstige tekort op 
de WSW te kunnen dekken;

c. Het budget inkomensondersteuning gemeenten (BUIG), te alloceren binnen 
de begroting van de gemeenten. Deze wordt middels een budgetbrief 
beschikbaar gesteld aan SORA en jaarlijks afgerekend op basis van 
werkelijke kosten;

6. Tot het alloceren van de financiële middelen voor de uitvoeringstaken die overgaan 
van de BUCH-werkorganisatie naar de GR SORA, op basis van door de raad 
goedgekeurde begrotingsvoorstellen die zijn verwerkt in de begroting 2022, die in 
oktober  aan de raad wordt aangeboden, alsmede toestemming te verlenen op het 
overgaan van Wsw-taken van WNK Personeelsdiensten naar SORA op basis van de 
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afgegeven zienswijze op de conceptbegroting van de GR WNK Personeelsdienste, 
welke zijn verwerkt in de begroting 2022;

7. Om eenmalig een transitiebudget ter beschikking te stellen ter hoogte van € 233.000 
in 2022 om de opbouw en implementatie van het Participatiebedrijf (voor een periode 
3 jaar) te bekostigen conform de in hoofdstuk 6 begrote frictie-, desintegratie-, en 
projectkosten;

8. Tot het bijstellen van de begroting voor het participatie- en re-integratiebudget 
(grootboek nr. 6650000) met € 378.472 in 2022, € 146.977 in 2023 en € 161.660 voor 
2024 en verder, tot het niveau van de rijksinkomst en dit budget beschikbaar te 
stellen aan de SORA;

9. Om deze bedragen ten laste te brengen van het begrotingssaldo en daartoe 
bijgaande begrotingswijziging vast te stellen;

10. In te stemmen met het voorstel om via de griffies een gezamenlijke regionale 
radenbijeenkomst te organiseren om te verkennen of een regionale 
radensadviescommissie wenselijk wordt gevonden en bijdraagt aan het versterken 
van de controlerende taak van de raden ten opzichte van de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling, ten einde de democratische legitimiteit te versterken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van 
donderdag 11 november 2021.

R.E. (Ralph) de Vries L.Hj. (Lars) Voskuil
griffier voorzitter
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