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Geadviseerd besluit 

1.  Kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van Permar WS 

2. Kennis te nemen van de halfjaarrapportage 2015 van Permar WS 

3.  Kennis te nemen van de conceptbegroting Permar 2016  

4.  De raad adviseren de onderstaande zienswijze te naar voren te brengen op begroting Permar 

     2016:  

De gemeenteraad van Renkum constateert dat de dekkingsmaatregelen genoemd in de bijlage van 

de Begroting Permar 2016 geen integraal onderdeel uitmaken van deze begroting omdat er over 

hete uitvoeren van de maatregelen nog veel onzekerheden zijn.  

 

De gemeenteraad roept het bestuur en directie van Permar op om in het voorjaar van 2016 een 

bijgestelde begroting 2016 te presenteren waarin de dekkingsmaatregelen en de effecten van de 

eventuele besluiten over de toekomst van Permar opgenomen zijn. 

 

Toelichting op beslispunten 

1 jaarverslag Permar 2014  

De jaarrekening van Permar WS en de deelnemingen is ter kennisname aangeboden aan de raad 

van 24 juni 2015. Bij dit voorstel ontbrak het jaarverslag, omdat dit toen nog niet gereed was. Het 

jaarverslag is inmiddels vastgesteld door het Dagelijks Bestuur Permar en wordt ter kennisname 

aangeboden.  

 

2 halfjaarrapportage Permar 2015 

De situatie rondom de jaarcijfers 2014 is voor het Dagelijks Bestuur Permar aanleiding om de 

raden frequenter te informeren over de financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Permar. Het 

Dagelijks Bestuur biedt de raden meer inzicht in de informatie die het Dagelijks bestuur ontvangt 

met de bestuursrapportages. 

 

3 begroting 2016  

Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) dient de gemeenteraad in de gelegenheid 

gesteld te worden een zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 naar voren te brengen. Het 

Dagelijks Bestuur van Permar heeft op 4 september 2015 ingestemd met de begroting 2016. 
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4 zienswijze op begroting 2016 

De raden van de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling kunnen bij het 

Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begroting naar voren brengen (artikel 35 WGR).  

 

Beoogd effect 

Met de bovenstaande gegevens wordt raad geïnformeerd over de (financiële) situatie van Permar 

WS. Wanneer Permar een bijgestelde begroting 2016 opstelt, hebben de deelnemende gemeenten 

beter inzicht in de financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Permar.  

 

Kader 

In de ontwerpbegroting van Permar WS is de verwachte Wsw-subsidie voor 2016 van de gemeente 

Renkum opgenomen. Deze is onderdeel van programma 1 (Werk & Inkomen) van de 

Programmabegroting 2016 van onze gemeente. 

 

Argumenten 

2 Het Dagelijks Bestuur Permar informeert de raden twee maal per jaar over de financiële en 

bedrijfsmatige voortgang binnen Permar 

De situatie rondom de jaarcijfers 2014 is voor het Dagelijks Bestuur Permar aanleiding om de 

raden frequenter te informeren over de financiële en bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Permar. Het 

Dagelijks Bestuur biedt de raden meer inzicht in de informatie die het Dagelijks bestuur ontvangt 

met de bestuursrapportages. In de bijlagen vindt u de eerste halfjaarrapportage (rapportage t/m 

juni 2015). De rapportage laat een tekort over het eerste half jaar zien van € 950.000,-.  

Het beeld dat de bestuursrapportage laat zien ligt in lijn met de gewijzigde begroting 2015. De 

bestuursrapportage geeft inzicht in de maatregelen die bestuur en directie de afgelopen periode 

hebben getroffen en geeft inzicht in de bedrijfsmatige ontwikkelingen bij Permar. 

 

3.  De begroting 2016 heeft een negatief resultaat van € 2.347.000 

In 2016 blijft de focus op de kerntaak van Permar gehandhaafd: arbeidsontwikkeling en plaatsing 

van Wsw-werknemers in zo regulier mogelijk werk. De begroting 2016 is beleidsarm. De nadruk 

blijft liggen op het combineren van een optimale arbeidsontwikkeling en het zoveel mogelijk ‘buiten 

de poorten van Permar’ plaatsen van Wsw-ers.  

 

Een aantal wijzigingen in het rijksbeleid heeft negatieve effecten op de begroting 2016: 

- Door invoering de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 is de regeling voor “onvrijwillig 

uittredende medewerkers” aangepast. Voor Permar betekent dit dat langdurig zieken die 

uitstromen via de IVA e.d. in aanmerking komen voor een transitievergoeding. Voor Permar 

worden deze kosten in 2016 geraamd op € 450.000. Er zijn gesprekken gaande tussen 

Cedris (vereniging voor sociale werkbedrijven) en het Rijk of er voor sociale werkbedrijven 

een uitzondering gemaakt kan worden op deze regeling, maar of dit tot het aanpassen van 

de transitieregeling leidt is nog onbekend. 

- De rijkssubsidie per arbeidsjaar (fte gewogen met mate van arbeidshandicap) wordt 

verlaagd van €26.241 in 2015 naar €25.411 in 2016. Voor Permar betekent dit in 2016 

€620.000 minder subsidie. In totaal hebben deze twee maatregelen een negatief effect van 

€ 1.070.000. 
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Daarnaast gaan in 2016 naar schatting 40 Wsw-werknemers Permar verlaten en dit levert een 

nadelig effect op van € 350.000 als gevolg van mindere opbrengsten uit productie. Sinds 2015 

kunnen er geen nieuwe Wsw-werknemers meer aangenomen worden om de werkplekken in de te 

vullen  

 

In een aparte paragraaf bij de begroting worden de maatregelen besproken en doorgerekend die 

voor een deel van het tekort dekking kunnen bieden. Het treffen van deze maatregelen is 

gebaseerd op aannames. Het totaal aan maatregelen zou, indien alle aannames kloppen, een 

positief effect kunnen hebben van € 1.063.000. Gaande het jaar 2016 zullen wij deze volgen en 

middels de rapportages op hun effect toetsen. U zult hiervan op de hoogte worden gehouden. 

 

Daarnaast kunnen de individuele gemeenten besluiten bepaalde diensten in het kader van de 

Participatiewet bij Permar WS onder te brengen. Dit kan het begrotingsresultaat positief 

beïnvloeden. Ook een gedeeld standpunt over de toekomst van Permar waarover in de 

afzonderlijke gemeenten, maar ook intergemeentelijk overleg gevoerd wordt, heeft effect op de 

financiële huishouding van Permar WS. Na besluitvorming over de toekomst van Permar kunnen de 

financiële effecten van de genomen besluiten worden doorgerekend en verwerkt. Dit kan leiden tot 

een aangepaste begroting 2016. Een eventuele begrotingswijziging zal dan aan uw raad worden 

voorgelegd. 

 

Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) dient de gemeenteraad in de gelegenheid 

gesteld te worden een zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 naar voren te brengen. Het 

Dagelijks Bestuur van Permar heeft op 4 september 2015 ingestemd met de begroting 2016. 

 

 

Kanttekeningen 

Om extra omzet uit de markt te halen, rekent Permar ook op de inzet van niet-Wsw-ers (zoals 

werknemers afkomstig uit Participatiewet en Wajong) van de deelnemende gemeenten. Deze inzet 

wordt vanuit het Participatiebudget gefinancierd.  

Renkum hanteert het uitgangspunt dat Permar één van de aanbieders van re-integratieactiviteiten 

is. Er is nog geen keuze gemaakt voor het op voorhand onderbrengen van een bepaald aantal re-

integratietrajecten bij Permar. 

 

Draagvlak 

Het Dagelijks Bestuur van Permar heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2016. 

 

Aanpak/Uitvoering 

Op grond van artikel 34 van de Wgr moet het Algemeen Bestuur van Permar WS de begroting voor 

het volgend jaar vaststellen en voor 15 juli naar Gedeputeerde Staten sturen. Hiervoor heeft 

Permar WS uitstel gevraagd bij de Provincie Gelderland tot begin november. Het Dagelijks Bestuur  

moet conform artikel 35 van de Wgr de ontwerpbegroting toezenden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het Dagelijks 

Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt 

de commentaren van de verschillende gemeenten bij het voorstel over de ontwerpbegroting aan 

het Algemeen Bestuur. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur dient het Dagelijks Bestuur de 

begroting binnen twee weken aan Gedeputeerde Staten te zenden.  
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Communicatie 

Op grond van artikel 35, tweede lid Wgr wordt de begroting door de deelnemende gemeenten ter 

inzage gelegd. Een vermelding hiervan wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Overige 

publicatie over de begroting vindt plaats op initiatief van Permar WS 

 

Financiële consequenties 

De gemeente Renkum ontvangt voor de uitvoering van de Wsw een rijksbudget. Sinds 2015 is er 

een apart budget (als onderdeel van integratie-uitkering Sociaal Domein) waarmee gemeenten de 

afbouw van de Wsw financieren. Dit budget wordt jaarlijks doorbetaald aan Permar WS op grond 

van de jaarlijkse opdrachtverstrekking die vanaf 2015 door het college moet worden vastgesteld. 

Afrekening van het budget geschiedt op basis van de werkelijke realisatie door Permar. Tot 2020 

zal de Rijksbijdrage dalen met ruim € 3000 per arbeidsjaar (van € 25.000 naar € 22.000). Voor 

2016 (stand meicirculaire gemeentefonds 2015) geldt een voorlopig budget van € 25.411 per 

arbeidsjaar. Mocht in een latere circulaire dit bedrag per arbeidsjaar bijgesteld worden, dan kan 

deze bijstelling door de gemeenten ingezet worden voor het verwachte negatieve 

exploitatieresultaat van de Permar in 2016. 

 

In de begroting 2016 van de Permar wordt een nadeel gepresenteerd van € 2.347.000. Verwacht 

wordt dat de gemeente Renkum voor ongeveer 12,5% moet bijdragen in dit nadeel. Dit betekent 

voor de gemeente een extra nadeel voor de begroting 2016 van ongeveer € 290.000. Mochten de 

in de begroting genoemde extra dekkingsmaatregelen gerealiseerd worden dan zal het totale 

nadeel dalen met € 1.063.000. Voor Renkum vermindert het nadeel dan met € 133.000.  

 

Vooralsnog wordt uitgegaan van het meest negatieve scenario voor 2016. Dit betekent een 

verwachte extra bijdrage aan de Permar van € 290.000 In de begroting 2016 is rekening gehouden 

met een bijdrage in het exploitatieresultaat van € 14.000. Dit betekent dat deze bijdrage bijgesteld 

moet worden naar de verwachte bijdrage van ongeveer € 276.000. Dit nadeel is in de najaarsnota 

2015 verwerkt. 

 

Mocht in een latere circulaire van het gemeentefonds het bedrag per arbeidsjaar bijgesteld worden, 

dan kan deze bijstelling door de gemeenten ingezet worden voor het verwachte negatieve 

exploitatieresultaat van de Permar in 2016. Dit betekent wel een claim op mogelijke toekomstige 

middelen binnen de totale integratie-uitkering Wmo. 

 

Juridische consequenties 

Niet van toepassing. 

 

WMO-aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepasing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven  
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U kunt geen/aangepaste zienswijze naar voren brengen over de begroting 2016.  
 

Bijlagen: 

- jaarverslag 2014 

- halfjaarrapportage 2015  

- begroting 2016 

 


