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jaarstukken Permar WS ter informatie

Inleiding
U krijgt ter informatie de jaarstukken van Permar WS aangeboden. 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 voeren de deelnemende gemeenten de Wsw zelf uit.
De jaarstukken en zijn akkoord bevonden door het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Permar WS.
De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekening 2017. Het
accountantsverslag is bijgevoegd. Het college heeft ook kennisgenomen van de jaarstukken.
Samenvatting jaarrekening 2017
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een exploitatie tekort van € 2.164.000. Dit is € 741.000 minder
dan de herziene begroting 2017 waar nog uitgegaan werd van € 2.905.000.
Ten opzichte van de herziene begroting zijn de bedrijfsopbrengsten €248.000 lager uitgevallen.
Hiertegenover staan een aantal kostenposten die lager uitgevallen zijn t.w. kapitaallasten
huisvesting (€ 77.000) en overige bedrijfskosten (€191.000).
De loonkosten Wsw zijn € 609.000 lager uitgevallen dan begroot, met name door het in 2017
ingevoerde fiscale “lage inkomensvoordeel”. Doordat werkzaamheden van vaste, niet SWmedewerkers, gedeeltelijk met inhuur derden zijn opgevuld zijn de lasten per saldo € 536.000
hoger.
De van gemeenten ontvangen bijdragen zijn €648.000 hoger dan begroot, met name door een
hogere rijksbijdrage als gevolg van inflatiecorrectie en meer bezetting dan begroot.
Gezamenlijk -/- € 248.000 + € 77.000 + € 191.000 + € 609.000 -/- € 536.000 + € 648.000 is totaal
€741.000.
Stand liquidatie Permar
De liquidatiemonitor 4de kwartaal 2017 laat zien dat de liquidatie volgens prognose verloopt. Er zijn
geen bijzondere afwijkingen. In 2017 is € 1.607.000 aan de voorziening onttrokken. Per 31-12-2017
staat nog €4.803.000 in de liquidatievoorziening conform het liquidatieplan. Wel is op 31 december
2017 opnieuw gekeken naar de uitgangspunten van de liquidatie voorziening en is deze
geactualiseerd. Dat betekent dat alle risico’s opnieuw in kaart zijn gebracht en financieel zijn
doorgerekend. De huidige voorziening voorziet in alle risico’s.

Memo
Er zijn nog 11 medewerkers die in het van werk naar werk traject zitten en worden begeleid door de
gemeente Ede namens de GR. Zolang er nog personeel in de Van-werk-naar-werktrajecten zit zal
Permar Energiek en de GR in liquidatie blijven bestaan om de verplichtingen aan het personeel te
kunnen voldoen. De inschatting is dat Permar Energiek in de loop van 2020 opgeheven kan worden.
De GR Permar WS zal als juridische constructie in tact blijven tot de laatste medewerker uit dienst
is. De uitvoering van de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, zijn belegt bij de gemeente Ede.
Naast de liquidatie stond 2017 voor Permar in het teken van het verder uitplaatsen van de Wsw-ers
op de arbeidsmarkt. Met name zijn er meer mensen geplaatst in begeleid werken dat wil zeggen
dat zij uit dienst zijn gegaan bij de Permar en in dienst zijn getreden van een andere werkgever.
De bedrijfsactiviteiten zijn, volgens planning, beëindigd op 31 december 2017. Een volledig
overzicht van de financiële en organisatorische ontwikkelingen is te vinden in bijgevoegd
jaarverslag.
Vervolg jaarstukken
De jaarrekening 2017 moet conform 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vóór 15
april 2017 aan de gemeenteraden worden aangeboden. De jaarstukken Permar worden ter
informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Er is op grond van de Wgr geen besluit van de
gemeenteraad vereist over het jaarverslag en de jaarrekening van Permar WS.
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