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Geadviseerd besluit
1. De geheimhouding op het “concept liquidatieplan plan Permar WS” van april 2017 

inclusief de bijlage “lokale financiële uitwerking”per 1 januari 2018 op te heffen. 

Toelichting op beslispunt
Op 30 januari 2017 heeft de Permar WS u het concept Liquidatieplan aangeboden met 
daarbij het verzoek het plan vertrouwelijk te behandelen, omdat de documenten 
bedrijfsgegevens van Permar bevatten die de onderhandelingspositie kunnen schaden. 

Naar aanleiding van dit verzoek tot geheimhouding heeft u het “concept liquidatieplan 
plan Permar WS” inclusief de bijlage “lokale financiële uitwerking” op 6 maart 2017 de 
door het college op 14 februari 2017 opgelegde geheimhouding, bekrachtigd.  Dit 
conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet en met als basis  artikel 10, lid 2, sub g van de 
WOB.

Er zijn vanuit de deelnemende gemeenten geen zienswijzen ingediend op het concept 
liquidatieplan,waarna het bestuur van Permar het plan op 29 juni 2017 definitief heeft 
vastgesteld. 

Nu de verkoop van het pand is afgerond, en de resultaten hiervan ook zichtbaar worden 
in de jaarrekening 2017, zou dit betekenen dat ook de jaarstukken 2017 niet in de 
openbaarheid behandeld kunnen worden. Dit is niet wenselijk. 
29 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Renkum de geheimhouding bekrachtigd op 
basis van art 25 uit de gemeentewet. Het argument daarbij was de schade die dit rapport 
zou kunnen opleveren bij de liquidatie activiteiten van de Permar en de gemeenten. Zoals 
de verkoop van het pand en inkoopactiviteiten door de gemeenten.
De geheimhouding is opgelegd tot de GR volledig is ontmanteld.

Inmiddels zijn alle activiteiten rond de liquidatie in de afrondende fase. Het pand is 
verkocht en de inkoopactiviteiten zijn afgerond. Alleen de kosten voortvloeiend uit het 
sociaal plan lopen door.
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Beoogd effect
Door de geheimhouding actief te beëindigen wordt het mogelijk de jaarstukken van de 
Permar WS inclusief de afrekening van de liquidatie in openbaarheid te behandelen. De 
kosten voortvloeiend uit het sociaal plan behoeven geen geheimhouding.

Kader
Nvt.

Argumenten 
Vertrouwelijkheid is niet langer noodzakelijk, omdat: 
• Alle activiteiten in het kader van de liquidatie, uitgezonderd de activiteiten in het kader 
van het Sociaal Plan, op 1 januari 2018 zijn afgerond; 
• het bestuur van Permar streeft naar maximale transparantie; 
• de activiteiten rond het Sociaal Plan Permar WS nog een behoorlijk lange tijd doorlopen 
en; 
• er geen reden is voor geheimhouding over de kosten van het Sociaal Plan. 

Het Dagelijks Bestuur van Permar heeft daarom op 25 oktober 2017 besloten om de 
vertrouwelijkheid van het liquidatieplan op te heffen. Wij verzoeken u daarom het stuk 
openbaar te maken, zodat ook de jaarrekening Permar 2017 openbaar behandeld kan 
worden. 

Kanttekeningen 

Nvt.

Draagvlak
Dit voorstel is besproken met betrokkenen en vastgesteld in het DB van Permar WS

Aanpak/Uitvoering
Nvt.

Communicatie
Nvt.

Financiële consequenties
Nvt.

Juridische consequenties
Actief opheffen van de geheimhouding op het liquidatieplan van de Permar WS

WMO-aspecten
Nvt.

Gezondheid
Nvt.

Duurzaamheid
Nvt.

Effect op vermindering regeldruk
Nvt.
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Alternatieven 
Nvt.
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