
Amendement mbt “geadviseerd besluit onderzoeksrapport Permar onderzocht”

De Raad van de gemeente Renkum bijeen in vergadering op 25 november 2015,

Constaterende dat:

 Berenschot begin november 2015 een rapport heeft uitgebracht inzake 
Permar;

 In dit rapport organisatorische, bestuurlijke en bedrijfsmatige 
ontwikkelingen in de periode 2011-2015 worden geanalyseerd, conclusies 
worden getrokken en aanbevelingen gedaan;

 Het raadsvoorstel voorziet in te ondernemen vervolgactiviteiten;
 Beschikt wordt over een schriftelijke reactie d.d. 18 november 2015 van 

het college;
 Het college mededeelt dat de participerende gemeenten zijn 

overeengekomen een gezamenlijke onderzoeksopdracht in december 2015 
te formuleren;

Overwegende dat:

 Het raadsvoorstel kan bijdragen aan een verantwoorde besluitvorming 
over de toekomst van Permar;

 Het geadviseerd besluit nadere precisering behoeft teneinde de 
onderzoeksopdracht en de uitvoering daarvan aan kwaliteit te doen 
winnen;

 Tevens voldoende tijd beschikbaar moet zijn voor het uitvoeren van de 
opdracht alsmede voor het daaropvolgende besluitvormingsproces

 Met een geamendeerd geadviseerd besluit de besturingsfilosofie nog meer 
tot zijn recht komt;

Besluit tot de volgende wijzigingen in het geadviseerd besluit1: 

Derde streepje : het woord februari te vervangen door mei. En de tekst na het 
woord beschreven uit te breiden met: In deze visie presenteert het college 
een eerste afweging van de voor en nadelen van in elk geval de door 

1  Volledige tekst geadviseerd besluit waarin amendement verwerkt is:Kennis te nemen van het 
Berenschot onderzoeksrapport “Permar Onderzocht”;

- De conclusies en aanbevelingen van het rapport over te nemen;

- Het College van Burgemeester en Wethouders op te roepen uiterlijk in de raad van mei 2016 met een 
voorstel te komen waarin de Renkumse visie op en de toekomst van de Permar conform de door de raad 
vastgestelde Besturingsfilosofie en Nota Intergemeentelijke Samenwerking wordt beschreven. In deze 
visie presenteert het college een eerste afweging van de voor en nadelen van in elk geval de door 
Berenschot op pagina 78 verwoorde scenario’s . Vervolgens zendt het college de opvatting van de raad 
hierover aan het Algemeen Bestuur.



Berenschot op pagina 78 verwoorde scenario’s . Vervolgens zendt het college 
de opvatting van de raad hierover aan het Algemeen Bestuur.

Bij het vierde streepje de tekst te vervangen door de volgende: 

Tevens wordt het college opgeroepen reeds nu bij het Algemeen Bestuur te 
bepleiten dat tenminste genoemde scenario’s deel uitmaken van de 
gezamenlijke onderzoeksopdracht, waarbij het gewenst is dat per individuele 
gemeente wordt gerapporteerd. 
Het gewenst is dat het onderzoeksrapport eind juni 2016 is afgerond, waarna 
het AB dit rapport aan de raden in het derde kwartaal 2016 toezendt, 
vergezeld van een nota op hoofdlijnen. In deze nota worden bestuurlijke 
keuzes gepresenteerd waardoor de mogelijkheid ontstaat dat vervolgens elk 
van de colleges aan zijn raad eind 2016 een raadsvoorstel  ter besluitvorming 
voorleggen, inclusief een beoordeling van de mogelijke governance 
concepten.

Bij het vijfde streepje wordt de woorden” eveneens ……..2016”geschrapt en 
vervangen door “zo spoedig mogelijk”, en tevens te schrappen de woorden 
“opgenomen…..verder”.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie RZS

- Tevens wordt het college opgeroepen reeds nu bij het Algemeen Bestuur te bepleiten dat tenminste 
genoemde scenario’s deel uitmaken van de gezamenlijke onderzoeksopdracht, waarbij het gewenst is dat 
per individuele gemeente wordt gerapporteerd. 
Het gewenst is dat het onderzoeksrapport eind juni 2016 is afgerond, waarna het AB dit rapport aan de 
raden in het derde kwartaal 2016 toezendt, vergezeld van een nota op hoofdlijnen. In deze nota worden 
bestuurlijke keuzes gepresenteerd waardoor de mogelijkheid ontstaat dat vervolgens elk van de colleges 
aan zijn raad eind 2016 een raadsvoorstel  ter besluitvorming voorleggen, inclusief een beoordeling van 
de mogelijke governance concepten.

- De gemeenteraad zo spoedig mogelijk een bijgestelde begroting 2016 aan te bieden, waarin de 
dekkingsmiddelen en de effecten van eventuele besluiten inzake de toekomst van Permar verder worden 
uitgewerkt.

- Tussentijds de aanbevelingen uit het rapport op te volgen om de oplopende tekorten en de afname van 
werkzaamheden te voorkomen. 


