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1. Inleiding
op 30 januari 2017 heeft de Permar WS u het concept Liquidatieplan aangeboden met daarbij het verzoek
het plan geheim te behandelen, omdat de documenten bedrijfsgegevens van Permar bevatten die de
onderhandelingspositie kunnen schaden.
Naar aanleiding van dit verzoek tot geheimhouding heeft u op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet het
"concept liquidatieplan plan Permar WS" inclusief de bijlage "lokale financiële uitwerking" als geheim
aangemerkt met tevens als basis artikel 10, lid 2, sub g van de WOB.
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.
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.
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.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
Actief opheffen van de geheimhouding op het Liquidatieplan van de Permar WS

b) Maatschappelijk effect
Transparantie

3. 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
geheimhouding 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.

4. Kanttekeningen
Voorwaarde is dat alle activiteiten in het kader van de liquidatie, uitgezonderd de activiteiten als gevolg van
het sociaal plan zijn afgerond op 1 januari 2018.

5. Financiën
Er zijn geen financiele gevolgen.

6. Uitvoering
Planning: Regionaal is de afspraak gemaakt om onderhavig voorstel te agenderen voor
de Collgevergaderingen van 21 november as. en (voor zover van toepassing) de
daarop volgende Raadsvergaderingen.
Communicatie: n.v.t.
Evaluatie/controle: via liquidatie Permar WS
7. Bijlagen
Brief Permar WS inzake opheffen geheimhouding Permar WS
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