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       RAADSINFORMATIEBRIEF                  

augustus  2014 

Dit is de vierde raadsinformatiebrief van 2014. Iets later dan we u beloofd hadden, zodat we 

ook het laatste nieuws in deze informatiebrief konden meenemen. 

 

Wijziging van het bestuur 
Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Permar WS worden gevormd door vijf 

wethouders uit de vijf gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling.  

Na de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen voorjaar en de vorming van nieuwe  

colleges, is ook de samenstelling van ons bestuur gewijzigd.  

Mevrouw E.P. (Elmar) Theune en de heer P.J. (Pieter) van Lent maken geen deel meer uit 

van het bestuur. Mevrouw A.D. (Wendy) Ruwhof uit Renkum en de heer M.C. (Michiel)  

Uitdehaag uit Wageningen zijn aangetreden als nieuwe bestuursleden. 

De samenstelling van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur ziet er nu  

als volgt uit: 

Voorzitter    : Mevrouw G. (Gerrie) Ligtelijn-Bruins (Ede) 

Waarnemend voorzitter : De heer M.C. (Michiel) Uitdehaag (Wageningen) 

Secretaris    : De heer G.J. (Gerard) van den Hengel (Barneveld) 

Leden    : Mevrouw A.D. (Wendy) Ruwhof (Renkum) 

        De heer H.J.C. (Henk) Vreeswijk (Scherpenzeel) 

Commissaris   : De heer M.C. (Marco) Korff 

 

Vaststelling jaarrekening 2013 en Online Jaarverslag 2013 
Het Algemeen Bestuur heeft de Jaarrekening van 2013 behandeld en vastgesteld.  

Het kleine positieve resultaat dat wij eerder meldden naar aanleiding van de voorlopige  

jaarcijfers, is nu definitief. 

Onze uitdaging om een ‘in control’ zijnde en toekomstbestendige organisatie te worden, 

vroeg om een reorganisatie, die met veel inzet en doorzettingsvermogen van onze  

medewerkers afgelopen jaar in gang is gezet. Er zijn grote stappen gezet, maar we zijn  

zeker nog niet klaar. Het transitieproces loopt nog volop, maar zal wel dit jaar nog afgerond 

zijn. Dit is ook nodig omdat we vervolgens o.a. zullen moeten anticiperen op de  

ontwikkelingen en besluitvorming in het kader van de Participatiewet. 
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Jaarverslag 2013 online beschikbaar 
We zijn trots op de getoonde inzet en loyaliteit binnen Permar en tevreden over de behaalde 

resultaten in 2013. Dit delen we graag met u op www.permar.nl/jaarverslag. 

In dit jaarverslag geven we een impressie van het afgelopen jaar en laten we medewerkers 
aan het woord die via Permar ‘buiten’ aan de slag zijn in een individuele of groepsdetachering. 
Het is mooi om te zien hoe trots zij op hun werk zijn en wij hopen dat hun verhalen nog meer 
ondernemers inspireren om onze SW-medewerkers de beweging ‘naar buiten’ te laten maken. 
 
 
Transitie 
In het kader van de transitie maakt Algemeen Directeur Johan van Kouterik deze zomer een 

rondje langs alle afdelingen, zowel intern als op locatie. Dit naast de inmiddels 3 WSW-breed 

gehouden informatiebijeenkomsten. In kleine groepen praat hij de SW-medewerkers bij over 

de transitie, actuele ontwikkelingen en de veranderingen die gaan komen met de Participatie-

wet. In deze kleine groepen is het voor de medewerkers makkelijker om hun vragen te stellen, 

specifieke onderwerpen aan de orde te stellen en eventuele zorgen te uiten. 

De transitierapportage van het tweede kwartaal is behandeld in het Dagelijks Bestuur van 

eind juni en inmiddels aangeboden aan de colleges van B&W. Financieel en inhoudelijk loopt 

de transitie redelijk op schema. Eind september wordt de volgende voortgangsrapportage  

opgesteld. 

 

Toekomstverkenning 
De invoering van de Participatiewet brengt de nodige veranderingen met zich mee.  

In regionaal verband worden de nodige zaken uitgewerkt. Over de concrete uitwerking zal  

na de zomer meer duidelijk worden, als de gemeenten hierover besluiten gaan nemen.  

Vooruitlopend op deze veranderingen heeft er een studie plaatsgevonden naar de verschillen-

de toekomstscenario’s voor Permar. De conceptstudie is besproken in het Dagelijks Bestuur.  

Naar aanleiding daarvan heeft het Dagelijks Bestuur verzocht nu een voorkeursscenario  

verder uit te werken en door te rekenen. Zodra hierover meer duidelijkheid is zal nadere  

informatie volgen. Ook is Permar, veelal samen met andere partijen, in gesprek met  

verschillende gemeenten over de dienstverlening nieuwe doelgroepen inclusief arbeidsmatige 

activering en beschut werk. 

 

 

Samenwerking 

In de pers zijn wat berichten verschenen over een mogelijke samenwerking tussen Permar 

WS en IW4 in Veenendaal. De gemeente Veenendaal heeft aangegeven hier een onderzoek 

naar te willen. Ook het bestuur van Permar heeft de wens voor een dergelijke samenwerking, 

in de meest brede zin van het woord, en besprak dit eerder al in het kader van de toekomst-

verkenning. Dit los van het gegeven dat tussen IW4 en Permar op een aantal vlakken al  

samenwerking plaats vindt of samen opgetrokken wordt. 

 

Het bestuur kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek. Zodra die bekend zijn, worden  

ze besproken. Daarna zal afstemming plaatsvinden binnen de vijf bij Permar aangesloten  

gemeenten. 
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Naast samenwerking met IW4 werken we ook in toenemende mate samen met Ons Bedrijf  

in Barneveld. Dit geldt zowel ten aanzien van dagbesteding en werksoorten als op het gebied 

van (arbeids)ontwikkeling. Uitgangspunt is om waar mogelijk raakvlakken te benutten en  

elkaar te versterken. 

 

Programmabegroting 
De programmabegroting voor 2015 wordt eind augustus behandeld in het Dagelijks Bestuur. 
Vervolgens zullen de vijf gemeenten zich erover buigen, waarna het Algemeen Bestuur de 
definitieve programmabegroting vaststelt. Dit laatste is gepland voor 31 oktober 2014. 
Raadsinformatiebijeenkomst oktober. 
Voor woensdag 1 oktober a.s. staat de volgende (halfjaarlijkse) raadsinformatiebijeenkomst 

gepland. Dit alvast voor uw agenda. 

 

Volgende raadsinformatiebrief 
De volgende Raadsinformatiebrief verschijnt in september. Hierin kunt u o.a. meer nieuws 

verwachten over de resultaten van het eerste half jaar 2014 en de laatste prognose voor  

het lopende jaar. Deze onderwerpen komen o.a. eerst aan de orde in de vergadering van  

het Dagelijks Bestuur van eind augustus. 

 

Vragen 
Voor specifieke nadere informatie of vragen over deze informatiebrief kunt u contact opnemen 
met Algemeen directeur Johan van Kouterik via j.vankouterik@permar.nl 

mailto:j.vankouterik@permar.nl

