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In uw raadsvoorstel inzake het onderzoeksrapport Permar Onderzocht1 roept u het college op met 

een voorstel te komen met daarin een visie op en de toekomst van Permar. Wij hebben kennisge-

nomen van het rapport van Berenschot en de analyse die daarin wordt gegeven van de ontwikke-

lingen die hebben geleid tot de financiële problemen bij (de gemeenschappelijke regeling) Permar. 

 

Wij zijn blij met de duidelijkheid die het onderzoeksrapport geeft over de gebeurtenissen die zich 

bij Permar hebben voorgedaan. Het rapport geeft ook aan waar de zwakke plekken zitten in de 

gemeenschappelijke regeling (GR) Permar. De aanbevelingen genoemd in het rapport nemen wij in 

grote lijnen over. Hieronder vindt u puntsgewijs onze belangrijkste reacties en benodigde stappen 

die al gezet zijn of die wij gaan volgen. 

 

Toekomstvisie 

Het rapport geeft aan dat de gemeenten een duidelijk perspectief moeten schetsen voor de toe-

komst van Permar. Wij vinden het belangrijk dat er op korte termijn een toekomstvisie voor Per-

mar komt. Inmiddels zijn de deelnemende gemeenten overeengekomen om hierover een gezamen-

lijke onderzoeksopdracht te formuleren. Deze onderzoeksopdracht is begin december 2015 gereed. 

 

Zoals wordt geformuleerd in de opdracht, willen wij met name meer kleinschalige oplossingen en 

lokale plaatsingen van de Renkumse SW-medewerkers nader onderzoeken. Ondanks het krappe 

tijdsbestek, zullen wij u – in lijn met de procesgang beschreven in de besturingsfilosofie – zoveel 

mogelijk in dit proces betrekken, zodat er aan het einde van de eerste kwartaal van 2016 een 

voorstel is voor de toekomst van Permar. Wat ons betreft zal het kader hierbij altijd zijn dat wij 

onze kwetsbare inwoners een zo goed en gewoon mogelijke werkplek bieden in de samenleving, 

binnen de middelen die hiervoor beschikbaar zijn. 

 

Het bestuur van Permar vertaalt de gevolgen van deze voorstellen vervolgens in een bijgestelde 

begroting voor 2016. Wij bepleiten binnen het bestuur om kernprestatieindicatoren aan deze be-

groting te koppelen en u over de voortgang te informeren. Ook het maken van concrete afspraken 

met en tussen de gemeenten over de omvang van de inkoop bij Permar willen wij hierin meene-

men. 

 

Eigenaarschap en Governance  

Een belangrijke aanbeveling van het rapport van Berenschot is dat geïnvesteerd moet worden in 

gemeenschappelijk eigenaarschap van de organisatie. Wij herkennen ons in de opmerking dat de 

wethouders zich meer als portefeuillehouders dan als mede-eigenaren en bestuurders handelden. 

                                                
1  Berenschot (05-11-2015). Permar onderzocht. Organisatorische, bestuurlijke en bedrijfsmatige ontwikkelin-

gen 2011-2015. 
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Wij gaan het opdrachtgeverschap van het opdrachtnemerschap scheiden met de aanstaande wijzi-

ging van de GR in 2016. De portefeuillehouder Participatie gaat uit het dagelijks bestuur en neemt 

plaats in het algemeen bestuur. De vrijgekomen zetel in het dagelijks bestuur wordt door wethou-

der Heinrich ingevuld. 

 

Wat betreft governance stelt het rapport dat het bestuur het juridische huis op orde moet houden. 

Er zijn ondertussen maatregelen genomen om de organisatie te verbeteren door onder andere pe-

riodieke gesprekken tussen controller en het bestuur te houden. Voor de zomer van dit jaar is een 

nieuw concept-governance statuut opgesteld, waarin ook het directiestatuut en de (sub)mandaat-

regeling is opgenomen. Met de aanbevelingen van het onderzoek van Berenschot wordt dit statuut 

nu verder aangescherpt. 

 

Verder kan nog worden genoemd dat sinds juni 2015 een nieuwe interim-directeur aan de slag is 

gegaan bij Permar. Hij heeft relevante kennis en ervaring met SW-bedrijven en het opereren op 

het grensvlak van het publieke en private domein. 

 

Terugdringen van financiële tekorten 

Permar heeft recent een aantal acties in gang gezet om de financiële tekorten terug te dringen. Het 

rapport van Berenschot schetst dat de omslag van hoofdzakelijk een productiebedrijf naar een 

mensontwikkelbedrijf – waarbij SW-medewerkers zoveel mogelijk van binnen naar buiten worden 

verplaatst – nog onvoldoende is gemaakt. Zoals uit de recente rapportages blijkt, wordt hier nu 

echt werk van gemaakt zodat Permar minder bedrijfsrisico’s heeft en de opbrengsten per SW-

medewerker toenemen. Permar maakt onder andere gebruik van een goed diagnose-instrument 

voor de ontwikkeling van zijn SW-medewerkers en sinds juni is er een duidelijke toename van het 

aantal (groep)detacheringen. 

 

Het bestuur gaat de komende periode nog verdere keuzes maken over de inzet van SW-

medewerkers en de organisatie van werksoorten. Een voorbeeld hiervan is het afstoten van de 

zwaar verliesgevende kwekerij. Dit proces bevindt zich momenteel in een afrondende fase. 

 

Reorganisatie 

In het rapport van Berenschot worden stevige uitspraken gedaan over de reorganisatie bij Permar. 

Deze reorganisatie had tot doel dat Permar structureel zwarte cijfers zou schrijven, maar dat is 

volgens de onderzoekers niet gehaald. Uit diverse studies over dit onderwerp is gebleken dat de 

doelstelling van het structureel schrijven van zwarte cijfers door SW-bedrijven niet (meer) mogelijk 

is. De redenen hiervoor zijn de dalende subsidies van de Wet sociale werkvoorziening enerzijds en 

de krimpende omzet door de uitstroom (en het vervallen van de instroom) van SW-medewerkers 

anderzijds. Dit is nu juist de reden dat wij naar andere oplossingen zoeken (zie hetgeen is ge-

noemd over de toekomstvisie). 

 

Ambtelijke werkgroep 

Het rapport van Berenschot geeft aan dat de ambtelijke werkgroep uitsluitend diende ter voorbe-

reiding van de bestuursvergaderingen. Wij erkennen het belang van een goed functionerende 

werkgroep, niet alleen voor het voorbereiden van vergaderingen maar juist ook voor de strategi-

sche advisering. Hiertoe zijn al stappen voor gezet en de leden van de ambtelijke werkgroep berei-

den adviezen nu integraal voor, waarbij beleidsinhoudelijk, financiële, juridische en HRM-aspecten 

worden meegenomen. 
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Informatievoorziening 

Tot slot doet het rapport van Berenschot een aanbeveling wat betreft het borgen van de duurzame 

digitale toegang tot informatie door het op orde brengen van de informatiehuishouding en het han-

teren van eenduidige standaarden voor de opslag van gegevens. Wij zijn van mening dat de GR 

Permar – gelijk aan andere bestaande GR-en – zelf verantwoordelijk is voor een goede archivering. 

Wel realiseren wij ons dat wij aandacht moeten hebben voor het goed regelen van de archivering 

bij samenwerkingsverbanden (nog) zonder GR. 

 


