
amendement  ontbinding GR Permar WS

De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag  1 juni 
2016, behandelend  het raadsvoorstel ‘ontbinding GR  Permar WS

constaterend dat

 het college de raad vraagt om toestemming te verlenen om een 
voorstel te doen aan het AB van Permar tot opheffing van de 
gemeenschappelijke regeling Permar WS uiterlijk per 1 januari 2018;

 het besluitvormingsproces m.b.t het opheffen van de 
gemeenschappelijke regeling Permar in de diverse gemeenten 
verschillend is doorlopen.

overwegend dat

 de raad niet eerder in de gelegenheid is gesteld zich uit te spreken over de 
rapportage toekomstverkenning Permar;

 tijdens de commissievergadering van 18 mei grote zorg is uitgesproken 
over de financiële onderbouwing van het voorstel;

 er op dit moment geen concrete voorstellen liggen wat betreft het 
vormgeven van de WSW oud na opheffing van Permar:

 de afspraak is gemaakt dat  hetzelfde besluit genomen wordt in alle 
deelnemende gemeenten

besluit het voorstel  als volgt te wijzigen:

 deelbesluit 1 wordt deelbesluit 4 en deelbesluit 2 wordt deelbesluit 5

 toevoegen: 

1. kennis te nemen van het rapport" Toekomstverkenning Permar" opgesteld 
door bureau D. Langedijk SWO;

2. Kennis te nemen van de reactie van het Algemeen Bestuur en de 
ondernemingsraad van Permar op het rapport “Toekomstverkenning 
Permar” ;

3.  Het college van B&W opdracht te geven zo spoedig mogelijK  aan de raad 
voor besluitvorming een plan van aanpak voor te leggen om de lokale 
uitvoering van de WSW voor te bereiden vanuit het uitgangspunt ‘lokaal 
wat kan en regionaal wat moet of meerwaarde biedt’;

6 de raad zo spoedig mogelijk ter vaststelling een transitieplan voor te 
leggen waarin o.a. wordt beschreven op welke wijze de gemeente vorm en 



inhoud gaat geven aan de gezamenlijke ontmanteling van Permar op basis 
van de raadsbesluiten van de afzonderlijke gemeenten;

En gaat over tot de orde van de dag.
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