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Op 28 mei heeft de gemeenteraad van Ede u geïnformeerd over het voornemen om een onderzoek 

uit te voeren naar de oorzaken van het ontstaan van de huidige situatie bij Permar (brief datum 27 

mei 2015). In dit voornemen, gericht aan de raden van Renkum, Barneveld, Scherpenzeel en 

Wageningen, wordt een aantal aandachtspunten voor dit onderzoek benoemd. De gemeenteraad 

van Ede wil het onderzoek op zeer korte termijn opstarten en u wordt uitgenodigd om deelnemer te 

zijn van dit onderzoek.

Het College van B&W kan zich heel goed voorstellen dat er behoefte is aan helderheid over de 

oorzaken van het ontstaan van de situatie van Permar. Sterker nog, het DB van Permar heeft 22 mei 

jl. een dergelijke onderzoeksopdracht besproken, met de bedoeling dit onderzoek op zeer korte 

termijn in gang te laten zetten. Ook het DB heeft de behoefte te onderzoeken hoe de huidige 

situatie is ontstaan en wil daaruit lessen trekken voor de toekomst. Vanzelfsprekend met de 

bedoeling deze resultaten ook beschikbaar te stellen aan uw raad.

Het voornemen van de gemeenteraad van Ede om een vergelijkbaar onderzoek in gang te zetten 

heeft het DB doen besluiten om de eigen onderzoeksopdracht voor dit moment stil te leggen, in 

afwachting van de standpunten van de verschillende raden.

Het College van Renkum is van mening dat in ieder geval de genoemde onderzoeksvragen 

beantwoord moeten worden. Het verdient de voorkeur om het DB Permar zijn eigen 

verantwoordelijkheid te laten nemen en het voorgenomen onderzoek zelf in gang te zetten, opdat 

het DB Permar op korte termijn daadkrachtig kan blijven besturen. Inzet daarbij is dat u binnen vier 

weken over de resultaten beschikt. Eventueel kunt u dan alsnog besluiten zelf vervolgonderzoek te 

laten doen. Een opdracht vanuit het DB biedt ook de ruimte om op de kortere termijn het gesprek 

met de raden te blijven voeren over de wijze van participatie van inwoners van Renkum met een 

arbeidshandicap en de “oude” SW-doelgroep. Een onderwerp dat ook met de andere raden 

besproken moet worden en waarvan vertraging onwenselijk is.

Wanneer de verschillende raden van mening zijn dat de gemeenteraden zelf een 

onderzoeksopdracht willen uitzetten, dan stelt het College voor om de voorgenomen opdracht van 

het DB te annuleren. Twee verschillende opdrachten die hetzelfde doel dienen heeft geen 

meerwaarde.


