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Geadviseerd besluit 
- 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 februari 
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.  

- Deze door de raad vast te stellen visie vervolgens in te brengen in het AB-overleg, zodat aan 
het eind van het eerste kwartaal 2016: 
a. bestuurlijke keuzes gemaakt kunnen worden over de toekomst van Permar in samenhang  
    en afstemming met toekomstige ontwikkelingen en de regionale arbeidsmarkt FoodValley; 
b. de gemeenteraad op grond van deze uitkomsten de te maken keuzes ter besluitvorming  
    voorgelegd krijgt, inclusief een beoordeling van de mogelijke governance concepten; 

- De gemeenteraad eveneens in het eerste kwartaal van 2016 een bijgestelde begroting 2016 
aan te bieden, waarin de dekkingsmiddelen en de effecten van eventuele besluiten inzake de 
toekomst van Permar, genomen tussen nu en het voorjaar van 2016 (punt 1 en 2), verder 
worden uitgewerkt. 

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

 

Aanleiding 
Permar maakt, inmiddels gedurende een periode van drie jaar, een reorganisatie door. De 
informatievoorziening van het bestuur alsmede periodieke rapportages gaven keer op keer het 
vertrouwen dat het proces van reorganisatie op koers zat. Recentelijk bleek het proces echter veel 
minder ver te zijn dan gerapporteerd. Ook blijkt de Permar financieel al geruime tijd problemen te 
hebben en is als gevolg daarvan in de rode cijfers terecht gekomen, hetgeen tot voor kort uit 
informatie en rapportage van het Bestuur niet te verwachten was.  
Naar aanleiding van deze problemen is, op initiatief van de gemeenteraad van Ede en in opdracht van 
vier deelnemende gemeenten een onderzoek gedaan. De opdracht omvatte het onderzoeken, 
analyseren en in kaart brengen van de ontwikkelingen die geleid hebben tot de ontstane situatie 
(bestuurlijk, organisatorisch en financieel) bij de Permar. Het onderzoek moest op korte termijn 
plaatsvinden omdat vóór 1-1-2016 de GR Permar, vanwege de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, moet worden aangepast. De uitkomsten van het onderzoek kunnen 
dan verwerkt worden. 
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Beoogd effect 
Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Bureau Berenschot, moet het ontstaan en de ontwikkelingen 
van de problemen bij Permar beschrijven. Dit moet uitmonden in een bestuurlijk rapport met een 
analyse van oorzaken en gevolgen en afsluiten met conclusies en aanbevelingen. Het resultaat is een 
heldere rapportage met conclusies en aanbevelingen.  
Gelet op de aanbevelingen wordt in het onderzoeksrapport aangegeven welke kaders voor de 
aanpassing van de governance structuur en de toekomst van de SW-voorziening van belang zijn. 
Vanuit deze verwachting krijgen de deelnemende gemeenten aan de Gr met een vervolgdiscussie te 
maken omtrent de toekomst van de Gr Permar.  
 

Argumenten 
Het onderzoek richtte zich op de oorzaken van wat er de afgelopen periode (te beginnen vanaf het 
aanstellen van de nieuwe directeur 2011) niet goed is gegaan conform de bij raadsbesluit 
geformuleerde opdracht. Een belangrijk aandachtspunt daarbij betrof de vraag hoe, naast het 
bedrijfsmatig functioneren, de betrouwbaarheid van de informatievoorziening moet worden 
beoordeeld. In de Permar organisatie zelf, vanuit de organisatie naar de directeur, vanuit de directeur 
naar het bestuur (DB/AB), vanuit bestuur naar colleges en deelnemende gemeenteraden. Hoe moet 
daarbij de rolneming worden beoordeeld van de concerncontroller, de directeur, het bestuur/ 
portefeuillehouders (AB/DB), de colleges en de gemeenteraden, evenals de rol van commissaris.  
Na een analyse van de onderzoekgegevens gaat het om lering te trekken. Daarbij kunnen leer- 
verbeterpunten worden geformuleerd voor de aanpassing van de organisatievorm en het functioneren 
van de interne organisatie, het bestuur, de deelnemende gemeenten (governance) evenals de 
toekomstige ontwikkelingen (juridische vormgeving, aanpassing GR, samenwerking met andere  
SW’s e.a.). 
 

Aanpak/Uitvoering 
Voor de begeleiding van het onderzoek is door de deelnemende gemeenten een 
begeleidingscommissie “Onderzoek Permar” samengesteld bestaande uit zes raadsleden (twee per 
deelnemende gemeente), aangevuld met een ambtelijk secretaris en adviseur.  
Voor de gemeente Renkum zijn dhr. T.T.M.G. Erkens en dhr. R. Bouwman aangewezen als 
begeleiders. De Begeleidingscommissie was belast met het opstellen van de onderzoeksopzet, de 
aanbesteding van het onderzoek en het bespreken van de conceptrapportage(s). Met het presenteren 
van het rapport heeft de begeleidingscommissie haar taak volbracht en is opgeheven. 
 

Kader 
De Permar voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Barneveld, Ede, 
Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. Dit vindt plaats binnen het juridisch bestuurlijk kader van een  
gemeenschappelijke regeling (Gr) waarin de bestuurlijke verhoudingen, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden belegd en afgebakend zijn.  
Doelstelling van Permar is dat iedereen recht heeft op arbeid, ook als dat aangepaste arbeid 
betekent. De Permar is een volwaardig bedrijf met medewerkers die breed inzetbaar zijn.  
 
Het kader dit voorstel wordt gevormd door: 

- Gemeenschappelijke Regeling Permar; 

- Wet GR; 

- Notitie Intergemeentelijke Samenwerking en de Besturingsfilosofie. 
 

Kanttekeningen 

Geen 
 

Draagvlak 
De gemeenten Ede, Barneveld, Renkum en Wageningen hebben aangegeven “actief” mee te willen 
doen aan dit onderzoek. Scherpenzeel vond het een sympathiek idee maar volgde het onderzoek op 
afstand. 
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Communicatie 
Op vrijdag 6 november 2015 zijn raadsleden en andere belangstellenden in de raadzaal van 
gemeente Ede door Bureau Berenschot geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Verder 
volgen de deelnemende gemeenten hierin hun eigen traject. 
 

Financiële consequenties 
Als verdeelsleutel voor de onderzoekskosten is de Prognose per 1 januari 2016 uit de begroting 2016 Permar 
gehanteerd. Verrekening bijdrage Scherpenzeel gedeeld door 4 (met € 0,02 afrondingsverschil). 

    
Daarmee is de bijdrage voor de gemeente Renkum binnen het vooraf door de raad vastgestelde budget 
gebleven, zoals vermeld in het in de raad van 24 juni 2015 aangenomen amendement. Het dictum van dit 
amendement luidde: “Volwaardig deelnemen aan het door gemeente Ede geïnitieerde onderzoek naar de 
situatie bij de Permar, mits de kosten conform de gangbare verdeelsleutel tussen de participerende 
gemeenten verdeeld wordt en voor de gemeente Renkum niet meer dan maximaal €10.000,- bedragen 
en dit bedrag ten laste laten komen van de post onvoorzien.” 
 
Kosten volgens offerte                                      € 47.775,00 
8% doorberekening secretariële kosten               €   3.822,00 
 € 51.597,00 
BTW 21% € 10.432,37 
Totaal € 62.432,37 
 

    
Gemeente Prognose 01-01-

2016 (fte’s per 
gemeente) 

Percentage Bijdrage per 
gemeente 

Toevoegen 
aandeel 
Scherpenzeel 
€ 163,89 
 

Barneveld 106,08   14.02 €   8.753,02 €   8.916,90  
Ede 388,43   51.32 € 32,040,29 € 32.204,19 
Renkum   93,37   12.34 €   7.704,54 €   7.868,03 
Scherpenzeel     7,91     1.05 €      655,54 €          0,00 
Wageningen 161,09   21.27 € 13.279,37 € 13.443,25 
     
Totaal 756,88 100     % € 62.432,37 €      655,89  

(4 x € 163,89) 
 

Juridische consequenties 
Dit voorstel heeft geen juridische consequenties. Wel kan de doorwerking van de aanbevelingen 
juridische consequenties hebben, bijvoorbeeld voor de begroting en de  Gemeenschappelijke 
Regeling. 
 

WMO-aspecten 
Niet hier van toepassing. 
 

Duurzaamheid 

Niet hier van toepassing. 
 

Effect op vermindering regeldruk 
Niet hier van toepassing 
 

Alternatieven  
Alternatief kan zijn dat uw raad de conclusies en aanbevelingen van het rapport niet overneemt.  
Het betreft een onafhankelijk onderzoek door een onafhankelijk bureau waarbij het aanpassen van 
conclusies en aanbevelingen dus niet aan de orde is.  
Wel kan de raad besluiten het AB van de Permar en het college een andere opdracht mee te geven. 


