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Raadsinformatiebrief augustus 2016 
 

Uit het bestuur 

Verzoek tot ontbinden Permar 

De gemeenteraden hebben besloten de Gemeenschappelijk Regeling Permar  op te heffen en de 

organisatie uiterlijk eind 2017 te beëindigen. In de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS is 

weergegeven welke formele stappen doorlopen moeten worden voordat de beëindiging van Permar 

een feit is. Het Algemeen Bestuur van Permar heeft medio juni van alle deelnemende gemeenten 

een brief ontvangen met het verzoek om de Gemeenschappelijke Regeling Permar op te heffen en de 

voorbereidingen te treffen om de organisatie uiterlijk 1 januari 2018 te liquideren. Het Algemeen 

Bestuur is gehouden om binnen twee maanden haar beschouwingen naar aanleiding van het 

ontvangen verzoek naar de gemeenten te sturen.  

Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om uitstel tot 15 september, in verband met de 

vakantieperiode en de reactietermijn van de Ondernemingsraad Permar WS. De directie heeft 

namens het Algemeen Bestuur de OR, op grond van de Wet op de Ondernemingsraden en de 

geldende Cao, inmiddels om een reactie gevraagd. De reactie van de OR wordt naar de gemeenten 

meegestuurd als bijlage bij  de beschouwingen van het bestuur. 

Na ontvangst van de beschouwingen van het bestuur van Permar nemen de vijf gemeenten het 

definitieve besluit tot ontbinden van de Gemeenschappelijk Regeling Permar. Zodra de besluiten van 

alle gemeenten bij het bestuur binnen zijn, neemt het Algemeen Bestuur een vaststellingsbesluit. 

Door het nemen  van het vaststellingsbesluit wordt  de gemeenschappelijke regeling  opgeheven en 

start  de liquidatiefase van de organisatie. 

Positie niet-gesubsidieerd personeel 

Permar heeft 64 niet-gesubsidieerde medewerkers (abtenaren en medewerkers met een 

dienstverband bij Permar Energiek BV). De liquidatie van Permar betekent voor hen dat het 

dienstverband uiterlijk eind 2017 eindigt. Hiervoor is overleg nodig met de vakbonden. Op 7 juli heeft 

er een verkennend gesprek plaatsgevonden. Het eerste overleg met de vakbonden heeft begin 

augustus plaatsgevonden. Er is een externe adviseur aangetrokken om het bestuur en de directie 

hierin te ondersteunen. 

Naast het overleg over de niet-gesubsidieerde medewerkers, is het van belang dat er duidelijke 

afspraken worden gemaakt over de overgang van de SW-medewerkers naar de gemeenten en dat 

die worden vastgelegd. 

Commissaris/adviseur werven 

De commissaris van Permar heeft afgelopen mei afscheid genomen van de organisatie. In de 

Gemeenschappelijke Regeling is bepaald, dat het Algemeen en Dagelijks bestuur wordt ondersteund 

door een commissaris, die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert. Gelet op de aanstaande 

liquidatie van de organisatie heeft het bestuur van Permar het profiel voor de nieuwe 

commissaris/adviseur aangepast, zodat deze persoon juist in de liquidatiefase een sparringpartner 
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kan zijn voor het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Permar. De werving voor deze functie start 

midden augustus en de commissaris wordt naar verwachting in oktober benoemd. 

Kaderbrief 

Het Algemeen Bestuur van Permar heeft de kaderbrief voor de herziene begroting 2016 vastgesteld.  

Zoals afgesproken wordt de begroting halverwege 2016 aangepast. De originele begroting  is 

opgesteld op basis van het uitgangspunt dat 2016 voor Permar bedrijfsmatig een ‘normaal’ jaar zou 

zijn. De opheffing van de gemeenschappelijk regeling en de daaruit voortvloeiende liquidatie van 

Permar hebben grote gevolgen voor de begrote exploitatieresultaten over 2016. 

De herziene begroting 2016 bevat de uitwerking van de gevolgen van wet- en regelgeving, de 

gewijzigde cao’s, de onvermijdbare kosten voor het opstellen van een liquidatie- en sociaal plan, de 

gerealiseerde resultaten tot en met junii 2016 en de geprognosticeerde dekkingsbijdragen. In het 

najaar volgt de liquidatiebegroting. Een nauwkeurige berekening hiervoor kan pas worden gemaakt, 

als er meer informatie beschikbaar is vanuit het liquidatieplan en het sociaal plan. 

Verlenging contract Algemeen Directeur 

Het contract van de Algemeen Directeur van Permar is verlengd tot 1 juni 2017. De opdracht aan de 

directeur is bijgesteld, in lijn met de aanstaande liquidatie van Permar. 

 

Liquidatie Permar 

Startbijeenkomst Raadsleden 

Op 27 juni vond, op uitnodiging van de wethouders van de deelnemende gemeenten, een 

startbijeenkomst plaats voor raadsleden van de vijf deelnemende gemeenten op het Horaplantsoen 

in Ede. Onder de titel ‘Van regionale Wsw naar lokale Participatiewet’ werden de raadsleden 

meegenomen in het proces om te komen tot de lokale uitvoering van de Wsw en de afbouw van 

Permar. De presentatie is verspreid via de griffies. De vervolgbijeenkomsten zullen plaatsvinden op 

locatie bij één van de gemeenten. 

Team Liquidatie Permar 

Hoewel de voorbereidingen  achter de schermen al in volle gang zijn, gaat het Team Liquidatie 

Permar in augustus officieel van start. Het team gaat een liquidatieplan opstellen waarin alle 

financiële en sociale verplichtingen van Permar worden vastgelegd, inclusief de verplichtingen die 

voortvloeien uit een eventueel sociaal plan en mobiliteitsplan. 

Voortgang dekkingsmaatregelen 

Zoals afgesproken houden wij u op de hoogte van de dekkingsmaatregelen voor 2016. U vindt deze in 

de bijlage. We geven aan wat de status is en wat we over het hele jaar 2016 denken te realiseren. In 

de herziene begroting 2016 worden de verwachte besparingen op de originele begroting verwerkt. 
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Voortgang detacheringen 

Gerealiseerde groepsdetacheringen 

In maart  zijn er groepsdetacheringen gerealiseerd in groen en schoon. Zes medewerkers werden 

gedetacheerd bij een schoonmaakbedrijf en vijf medewerkers bij een groenbedrijf. Daarnaast zijn 24 

medewerkers gedetacheerd bij de groenvoorziening van de gemeente Ede. Dit is vooruitlopend op 

de intentie van de gemeente Ede om samen met ACV en Permar een pilot te starten voor het 

SamenWerkBedrijf in februari 2017. 

Een belangrijke mijlpaal is de detachering van 100 mensen bij BlueView. BlueView voert 

werkzaamheden uit voor o.a. ABB en Axa, met medewerkers van Permar. Het bedrijf is gevestigd in 

het pand van Permar, waar het ruimtes huurt. 

Een groep medewerkers van Permar is tijdelijk gedetacheerd bij het bedrijf 2DA. Bij hen op locatie 

worden  bouwdossiers van de Gemeente Renkum ingescand. 2DA werkt al jaren samen met SW-

bedrijf Breed in Nijmegen en heeft dus ervaring met de doelgroep. 

Onderstaande tabel laat de voortgang zien van de groepsdetacheringen in de eerste helft van 2016. 

 

 

Wake-up call medewerkers 

De SW-medewerkers van Permar houden, ook na beëindiging van Permar, hun dienstverband. Voor 

de niet-gesubsidieerde medewerkers geldt dit niet. Eerder dit jaar heeft er een onderzoek 

plaatsgevonden binnen Permar over de employability van de niet-gesubsidieerde medewerkers van 

Permar. Daaruit bleek dat de noodzaak om actief te werken aan de eigen loopbaanmogelijkheden 

door twee derde van de medewerkers nog niet gevoeld werd. Het advies was om de medewerkers 

op dit punt wakker te schudden.  
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Op maandag 20 juni was er een bijeenkomst voor de niet-gesubsidieerde medewerkers, waar de 

voorzitter van Permar, Marije Eleveld, en directeur Bor Veen de medewerkers opriepen om niet af te 

wachten en in actie te komen als het gaat om hun toekomst. Permar zal hen daarbij zoveel mogelijk 

ondersteunen. Omdat de plannen van de individuele gemeenten nog niet bekend zijn, kan geen 

enkele gemeente op dit moment garanties geven aan de niet-gesubsidieerde medewerkers, dat er 

voor hun een plek is in de lokale uitvoering van de Wsw en de Participatiewet. Maar ongeacht de 

toekomstige inrichting, geeft een verdere ontwikkeling en kwaliteitsverhoging de medewerker een 

betere uitgangspositie bij de volgende stap in de loopbaan. 

Planning raadsinformatiebijeenkomsten 

Financiële bijeenkomst 28 september 

Op woensdag 28 september as. is er een bijeenkomst voor raadsleden over de financiën van Permar 

en de Wsw. Daarin komen de stand van zaken, de herziene begroting 2016 en de planning rond de 

liquidatie aan de orde. De bijeenkomst vindt plaats van 17.00 – 19.00 uur bij Permar  op 

Horaplantsoen 2 in Ede. U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar 

directie@permar.nl. 

Raadsinformatiebijeenkomst 5 oktober 

Op 5 oktober vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Nadere informatie over de tijd en 

locatie volgt. 

Digitale nieuwsbrief 

Op de website van Permar (www.permar.nl) kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.  

Vragen? 

Voor vragen over deze raadsinformatiebrief kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat 

van Permar, via telefoonnummer (0318) 67 92 13. 


