
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
MOTIE 

 

 

AGENDAPUNTNUMMER 
 

5. Voorstel betreft kennis te nemen van de vorming van 
een regionale uitvoeringsorganisatie voor de 
participatiewet (SORA= Sociale onderneming regio 
Alkmaar) en de bijbehorende begrotingswijziging vast 
te stellen 

Onderwerp   

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 
11 november 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constaterende dat: 
 

- De nieuwe GR SORA meer 
arbeidsaanstellingsmogelijkheden gaat bieden aan 
inwoners van de gemeente Bergen die nu en/of de 
toekomst geen onderdeel uitmaken van de 
arbeidsmarkt. 

- Wij erg tevreden zijn over wijze van realisatie van de 
motie die door onze Raad is ingediend met betrekking 
tot de aandachtspunten voor de opzet van GR SORA, 
maar dat de governance bij een GR altijd een 
aandachtspunt blijft. 

 
Van oordeel zijn dat: 
 

- Op basis van deze motie in de uitwerking GR SORA 
is opgenomen dat de maatschappelijke effecten 
gemeten zullen worden en daarmee voor de raden de 
resultaten inzichtelijk worden, maar dat op dit moment 
niet inzichtelijk is op welke punten de 
maatschappelijke effecten gemeten worden. Wij willen 
bijvoorbeeld voorkomen dat alleen totaalresultaten 
van de tewerkgestelden worden weergegeven, maar 
dat in plaats daarvan inzichtelijk wordt gemaakt of het 
gaat over eenvoudig inzetbare inwoners of om 
inwoners uit het zogenaamde granieten bestand. 

- Wij het noodzakelijk achten dat de griffies een 
gezamenlijke regionale radenbijeenkomst organiseren 
zodat wij kunnen aan geven dat wij een regionale 
radensadviescommissie ondersteunen omdat het 
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 

- Wij ook de grip willen behouden op de financiën en 
het implementatie proces om te voorkomen dat de nu 
weergegeven kosten in het voorstel worden 
overschreden. 

 

 
 

Verzoekt het college: 
 

 Om in het bestuur van de GR eropaan te dringen om 
met de regionale raden af te stemmen en inzichtelijk 
te maken hoe de van toepassing zijnde 
maatschappelijke effecten worden gemeten. 

 Vanaf nu tot aan de invoering van de Sora de 
wethouder financiën aanwezig te laten zijn bij de 
bestuurlijke SORA overleggen om zodoende grip te 
houden op de financiën en het proces 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Partij  Voor Tegen 

KL   

GL   

VVD   

GB   

CDA   

D66   

PvdA   

BBB   

(Totaal)   

   
 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie D66 
Alexandra Otto-van der Ende 
 
Fractie VVD 
Meis de Jongh 
 
Fractie GroenLinks 
Solita Groen-Bruschke 
 
Fractie BBB 
Koos Bruin 
 

 


