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Memo  

Aan : Gemeenteraad 

Van : College van Burgemeester en Wethouders gemeente Ede 

Datum : 18 november 2015 

Opgesteld door : Jan van Alst 

Zaaknummer : 39495 

Onderwerp : Memo rapport Berenschot “Permar onderzocht” 

 
Inleiding 
Onderzoeksbureau Berenschot heeft vrijdag 6 november 2015 het rapport ‘Permar onderzocht - 
Organisatorische, bestuurlijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen 2011 – 2015’ gepresenteerd. Het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft zaterdag 7 november 2015 in een extra 
collegevergadering het rapport besproken en eerste conclusies getrokken.  
 
Het college heeft aansluitend op zaterdag 7 november j.l. een persbericht opgesteld waarin wordt 
aangegeven dat het college de conclusies en aanbevelingen omarmt en hiermee aan de slag gaat. De 
medewerkers van Permar is geen goede dienst bewezen. Om ruimte te maken voor een nieuwe toekomst 
van Permar in een nieuwe structuur,  heeft de vertegenwoordiger van het college in het bestuur van Permar, 
wethouder Gerrie Ligtelijn-Bruins, besloten haar lidmaatschap van het bestuur beschikbaar te stellen.  
Het college heeft vervolgens met haar instemming - wethouder Marije Eleveld voorgedragen als nieuw lid 
van het bestuur van Permar. Zij heeft Financiën en Bedrijfsvoering in haar portefeuille en die onderwerpen 
zijn voor de nieuwe koers van Permar essentieel.  
 
Het Edese college is van mening dat de komende tijd discussie gevoerd moet worden over een nieuwe 
koers voor Permar. Ze beseft de noodzaak hiertoe en gaat daarover in gesprek met de gemeenteraad. De 
noodzaak deze discussie te voeren blijkt niet alleen uit het rapport, maar sluit ook aan bij de gevoelens van 
de raad bij de behandeling van de begroting Permar 2016.  
Met de aanbieding van dit memo geeft het college de aanzet tot het gesprek met de gemeenteraad. Het 
college informeert de raad over de voorbereiding ervan. 
 
Reactie bestuur Permar 
Vorige week heeft het bestuur van Permar een eerste verklaring uitgegeven over het rapport. Het bestuur 
geeft onder andere aan onaangenaam verrast te zijn over de handelwijze van de voormalige directeur van 
Permar. Het was daardoor onvoldoende mogelijk om Permar SW te (be)sturen en om alle gemeenteraden 
voldoende te informeren over de (financiële) stand van zaken.  
Het college constateert dat afgelopen periode door het bestuur van Permar al eerste maatregelen zijn 
genomen in lijn met de aanbevelingen uit het rapport. Onder andere zijn maatregelen genomen in de 
planning en control, de sturing, het realistisch begroten en is een interim-directeur met veel Wsw-ervaring 
aangesteld.  
 
Ontbrekende stukken 
Over de status van de ontbrekende stukken wordt u als raad separaat geïnformeerd.  
 
Belangrijkste aanbevelingen 
Toekomstvisie 
Uit het rapport van Berenschot wordt duidelijk dat de verschillende visies van de aangesloten gemeenten op 
de uitvoering van de Participatiewet sterk van elkaar verschillen. Daarbij komt dat de bestuurders zich meer 
in de rol van portefeuillehouder Particiaptiewet dan als bestuur van het SW-bedrijf opstelden. Om deze 
reden ontbreekt een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van Permar die essentieel is om de 
benodigde stappen te nemen.  



 

 Burgemeester en wethouders 

 

 

Gemeente Ede,Postbus 9022, 6710 HK Ede . Telefoon 14 0318 
Bezoekadres: Bergstraat 4, Ede 

E-mail info@ede.nl. Website www.ede.nl. 

2 

Daarnaast trekt Berenschot conclusies ten aanzien van de samenstelling van het bestuur en de governance. 
De toekomstvisie en de visie op de besturing van Permar hebben voor het college de hoogste prioriteit. In de 
governance is de eerste stap gezet door een duidelijkere splitsing tussen inhoudelijke portefeuille 
(wethouder Ligtelijn-Bruijns) en eigenaarschap en besturing van Permar (wethouder Eleveld).  
Inmiddels is het gesprek over de toekomstvisie met de andere Permar gemeenten gestart en zijn afspraken 
gemaakt om tot een synchroon proces te komen. Dit zal leiden tot een aantal toekomstscenario’s voor 
Permar die in het eerste kwartaal aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voordat de toekomstscenario’s 
aan u worden voorgelegd, gaan wij conform de strekking van het amendement (aangenomen bij de 
vaststelling van het Jaarverslag 2014, Begroting 2016 en halfjaarrapportage 2015 Permar) met u in gesprek 
tijdens een informatieve bijeenkomst. 
 
Aanpassing gemeenschappelijk regeling (GR)  
Voor 1 januari 2016 moet de GR in overeenstemming zijn gebracht met de gewijzigde wet. Met de raad is al 
afgesproken dat na het openbaar maken van het rapport Berenschot de noodzakelijke technische 
aanpassingen worden verwerkt. De aangepaste GR-regeling zal vervolgens in december ter besluitvorming 
aan de raad worden voorgelegd. De andere gemeenten hebben al ingestemd met de technische 
aanpassingen.  
De adviezen over de stemverhouding en de rol van de commissaris worden als bespreekpunten ingebracht 
in het Dagelijks Bestuur Permar. Daarbij geldt een afhankelijkheid met andere gemeenten.  
 
Bedrijfsvoering 
Het college ondersteunt de gedane aanbevelingen in het onderzoeksrapport ten aanzien van de 
bedrijfsvoering. Een krimpende en resultaatgerichte organisatie is daarbij het vertrekpunt. 
De kaderstellende rol van de raad moet worden versterkt. De sturing en monitoring zal op vooraf 
geformuleerde einddoelen zijn gericht. Eigenaarschap moet worden getoond door groei van de 
gemeentelijke omvang van de inkoop bij Permar en door te investeren in het bestuur. 
 
Vervolgtraject  
De behandeling van het rapport Berenschot ziet er voor Ede als volgt uit: 
- 19 november a.s.: gelegenheid tot het stellen van vragen aan de onderzoekers van Berenschot 
- 26 november a.s.: oordeelsvormende vergadering 
- 10 december a.s.: besluitvormende vergadering 
 
Op basis van de uitkomsten van het politiek debat over het rapport Berenschot in de komende weken en 
deze memo, willen wij op korte termijn met u het gesprek aangaan over de benodigde structuur voor de SW-
doelgroep en de daarmee samenhangende toekomstvisie voor Permar. 


