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Onderwerp Voorstel betreffende  Jaarstukken Permar WS 2016 

Voorgestelde beslispunten 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken Permar WS 2016; 

2. De jaarstukken aan de gemeenteraad ter kennisname aan te bieden via de lijst van ingekomen stukken. 

 

Datum 10 april 2017   Ja Nee  

Kenmerk 30529  Openbaar x  
 

 

Team Samenleving  Bevat raadsvoorstel 
 

X 
 

 

Steller J.M. (José) Krechting      

Portefeuillehouder drs. A.D. (Wendy) Ruwhof   Ja Nee Paraaf 

Programma begroting 1  Financieel advies 
 

 
 

 

  Juridisch advies 
 

 
 

 

  P&O advies 
 

 
 

 

  Paraaf hoofd  

  Paraaf directeur  

Concerncontroller A.G. (Ati) van Ommeren 

Secretaris A.E.J. (Jeroen) Steverink MBA 
Hamervoorstel / 

Bespreekvoorstel 

Burgemeester en wethouders Akkoord 
Bespreken 

in college 
Paraaf 

Wnd. Burgemeester mr. H.L.M. (Hein) Bloemen    

Wethouder H.J. (Hermine) van den Berg-van Zijl    

Wethouder ir. E. (Erik) Heinrich    

Wethouder drs. A.D. (Wendy) Ruwhof    

Wethouder mr. J. (Jasper) Verstand    

 

Datum vergadering  

Agendapunt  

Besluit  
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Voorstel 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken Permar WS 2016; 
2. De jaarstukken ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden via de lijst van ingekomen stukken. 

 

Inleiding 

De gemeente Renkum neemt tot eind 2017 samen met de gemeenten Ede, Barneveld, Wageningen en 

Scherpenzeel deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Permar WS voor de uitvoering van de Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw). Vanaf 2018 gaan de deelnemende gemeenten de Wsw zelf uitvoeren.  

 

Dit voorstel betreft de jaarverslaggeving 2016 van Permar WS en de deelnemingen. De jaarstukken zijn akkoord 

bevonden door het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Permar WS. De accountant heeft een goedkeurende 

verklaring afgelegd over de jaarrekening 2016. Het accountantsverslag vindt u bijgevoegd bij dit voorstel.  

 

Argumenten  

1.1 Hiermee wordt het college in kennis gesteld van het financieel resultaat en de organisatorische 

ontwikkelingen in 2016  

Het nadelig saldo van baten en lasten over het boekjaar 2016 bedraagt  € 11.011.000.  

De voornaamste oorzaak voor het tekort komt voort uit het besluit Permar per 31 december 2017 te liquideren.  

De hiermee gemoeide liquidatiekosten van in totaal 8.848.000 zijn terug te herleiden ten behoeve van de 

liquidatie en € 2.163.000 exploitatie 2016. Dit is € 300.000 beter dan de herziene begroting 2016. 

 

Naast de liquidatie, stond 2016 voor Permar ook in het teken van het verder uitplaatsen van de Wsw-ers op de 

arbeidsmarkt. Hierdoor is het aandeel uitgeplaatste medewerkers gestegen van een kwart naar bijna driekwart op 

1 januari 2017. Dit komt voor een groot deel door de start van enkele grote groepsdetacheringen. Een volledig 

overzicht van de financiele en organisatorische ontwikkelingen is te vinden in bijgevoegd jaarverslag.  

 

2.1 De jaarrekening 2016 moet conform 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vóór 15 april 2017 

aan de gemeenteraden worden aangeboden.  

De jaarstukken Permar worden ter informatie aangeboden aan de gemeenteraden. Er is op grond van de Wgr 

geen besluit van de gemeenteraad vereist over het jaarverslag en de jaarrekening van Permar WS. 

 
Kanttekeningen 
nvt 

 

Draagvlak 
nvt 

 

Aanpak/Uitvoering 
nvt 

 

Communicatie 
nvt 

 

Financiële consequenties 

De verwachte lasten voor wat betreft het nadeel op de begroting  Permar zijn meegenomen  in de begroting 2016 

van de gemeente. Voor Renkum leidt het resultaat tot een klein voordeel van 36.000 v.w.b. de reguliere 

exploitatie.  

 

Voor de kosten van de liquidatie, met uitzondering van de in herziene begroting 2016 van Permar genoemde 

liquidatiekosten, is er in de jaarrekening 2016 van de gemeente een voorziening Liquidatie Permar getroffen.   
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Juridische consequenties 
nvt 

 

Personele consequenties 
nvt 

 

WMO-aspecten 
nvt 

 

Gezondheid 
nvt 

 

Duurzaamheid 
nvt 

 

Effect op vermindering regeldruk 
nvt 

 

Standpunt O.R.  
nvt 

 

Alternatieven  
Nvt 

 

 

Bijlagen 

- Jaarverslag Permar WS 2016 

- Jaarrekening Permar WS 2016 

- Jaarrekening Permar Energiek 2016 

- Jaarrekening Permar Zorg en Meubel 2016 

- Jaarrekening Pertax 2016 

- Accountantsverslag (11 april gereed) 

 


