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Inleiding
RWA Amfors biedt passend werk aan mensen met een indicatie Sociale werkvoorziening.
In totaal werken er eind 2019 14 Woudenbergers bij Amfors.
Dit collegevoorstel gaat over het meerjarenplan en de meerjarenbegroting RWA 20212024 en de jaarrekening 2019 RWA. Omdat de jaarrekening RWA niet goed los gezien
kan worden van de jaarrekening Amfors, ontvangt u deze bijgaand ter informatie.

Proces
Conform de GR Regionaal Sociaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving
(RWA) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid zijn zienswijze te geven op de
meerjarenbegroting RWA. Voor wat betreft de jaarrekening RWA heeft de raad de
mogelijkheid om bezwaar in te dienen.
Als het college van mening is dat geen zienswijze en/of bezwaar door de raad hoeft te
worden ingediend, wordt het collegeadvies voor de commissievergadering geagendeerd.
Er wordt dan geen raadsvoorstel geschreven. Na de commissievergadering wordt de
verbonden partij bericht dat de gemeenteraad geen zienswijzen/bezwaren zal indienen.
Blijkt in de commissievergadering dat de raad wel een zienswijze of bezwaar wil
indienen, dan wordt alsnog een raadsvoorstel gemaakt en behandeld in commissie en
raad.
Centrale vraag
Kunt u zich vinden in de meerjarenbegroting 2021-2024 RWA en de jaarrekening 2019
RWA?
Beoogd resultaat (wat)
• De voorgestelde beleidsuitgangspunten inzichtelijk maken
• Inhoudelijk en financieel verantwoording afleggen aan de deelnemende
gemeenten

Kader
Wet Sociale werkvoorziening
Gemeenschappelijke Regeling RWA
Argumenten

Meerjarenplan- en begroting 2021-2024 RWA
Huidige beteid
Eind 2015 hebben de gemeenteraden van de RWA-gemeenten zich uitgesproken voor de
transitie van RWA/Amfors naar een flexibel mensontwikkeibedrijf dat meebeweegt met
de omvang van de sw-doelgroep. Het is onze visie dat iedere sw-medewerker een baan
verdient die bij hem/haar past, waar hij/zij zich kan ontwikkelen; waar mogelijk bij
reguliere werkgevers. Eind 2015 is de transitie gestart waarbij de sw-medewerkers van
RWA/Amfors gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen naar de optimale trede op de
werkladder en zoveel mogelijk 'van binnen naar buiten'. Werk vindt zoveel mogelijk
plaats in groeps- en individuele detacheringen, buiten de eigen bedrijven van Amfors.
Hierbij houden we rekening met de beperkingen van de medewerkers en staat het
welzijn in het werk voorop. De eigen bedrijfsonderdelen blijven een belangrijke
aanvulling om voldoende passend werk te realiseren en spelen een significante rol in de
ontwikkeling van de medewerkers, maar zijn geen doel op zich. Voor wie de stap naar
buiten niet (meer) mogelijk is, blijven we werk binnen de muren van Amfors
organiseren.

1.1 De meerjarenbegroting bevat een toekomstvisie voor de komende 10 jaar die
aansluit op de voor RWA/Amfors huidige en toekomstige relevante ontwikkelingen
De toekomstvisie "TWEE29'' heeft een hoofdstuk gekregen binnen de
meerjarenbegroting. Hoewel 10 jaar vooruit kijken bijzonder compiex is herkennen en
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erkennen we de lijn zoals hierin omschreven is. In de Toekomstvisie wil Amfors inspelen
op 3 landelijke trends die naar verwachting RWA/Amfors het meest raken:
a. Demografie (de wijziging in omvang, verdeling en leeftijdsprofiel van de bevolking);
b. Technologische ontwikkeling (snelle voortgang van technologische innovatie);
c. Milieu (CO2, stikstof en klimaatmaatregelen).

Langs 3 lijnen wil Amfors inspelen op de toekomst:
Duurzame inzetbaarheid (vitaal vakmanschap);
Inclusieve innovaties (inclusive Fieldlab);
Duurzaamheid (Amfors naar klimaatneutraal).
Dit is ook een voortzetting van de huidige lijn.

1.2 De meerjarenbegroting 2021 - 2024 is in lijn met de eerder ingezette lijn en
toekomstvisie "TWEE29''
Het hoofdstuk meerjarenbegroting 2021 - 2024 ligt in de lijn van de toekomstvisie
"TWEE29" en vervoigt de lijn zoals benoemd in de kwartaalrapportages en eerdere
begrotingen. De meerjarenbegroting zoomt in op 3 focus punten: vitaal vakmanschap,
innovatie en duurzaamheid.
Vitaal vakmanschap
Hoofddoelstelling: Passend en duurzaam werk, tegen maatschappeUjk aanvaardbare
kosten, op de meest optimale trede van de werkladder, uitgaande van de mogelijkheden
en rekening houdend met de beperkingen van de individuele medewerker.
RWA/Amfors wordt de komende jaren geconfronteerd met een verder krimpend en
vergrijzend personeelsbestand. Vanuit het besef dat de medewerkers het belangrijkste
kapitaal zijn, is er bij RWA/Amfors continu aandacht voor duurzame inzetbaarheid van
de medewerkers.

Innovatie
Door gebruik te maken van slimme nieuwe technologieen en methodieken kunnen
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langer en gezonder blijven participeren.
Onderdeel hiervan is het opschalen van het Inclusive Fieldlab van Amfors.

Duurzaamheid
Er wordt ingezet op minder uitstoot door te verminderen in energieverbruik en te
verbeteren van de processen en soort energieverbruik met het uiteindelijke doel om in
2029 energieneutraal te opereren.

1.3 In de toekomstvisie wordt rekening gehouden met de krimp en vergrijzing van de
sw-medewerker
Nieuwe instroom in de Wsw is sinds de komst van de Participatiewet in 2015 niet meer
mogelijk. Amfors werkt daarom met een krimpscenario. De afname van het aantal
begeleiders en daarmee van de totale kosten houdt ongeveer gelijke tred met de
uitstroom van het aantal mensen met een Wsw indicatie. Daarmee blijkt de huidige
constructie de komende 10 jaar nog werkbaar en houdbaar. Hierbij is aandacht voor de
kritische functies voor de benodigde continuiteit. Na 5 jaar wordt opnieuw gekeken hoe
de organisatie zich ontwikkelt en zich verhoudt ten opzichte van het geschetste
toekomstbeeld. Aan de hand daarvan zijn koerswijzigingen mogelijk.
1.4 De in de meerjarenbegroting geraamde kosten zijn lager dan in de vorige
meerjarenbegroting en passen binnen de begroting van de gemeente Woudenberg
Het netto resultaat voor de RWA gemeenten heeft een positief verloop. Het netto verlies
wordt door de jaren been kleiner. Van een verlies van € 3,7 miljoen in 2020 naar een
verlies van € 3,1 miljoen in 2024. Op de langere termijn (in de visie 'TWEE29') lijkt de
gemeentelijke bijdrage verder te blijven afnemen van € 3,1 miljoen in 2024 tot een
niveau van € 2,6 miljoen in 2029.

blad 5 van 8

Teruggerekend naar SE's (dit staat ongeveer gelijk aan 1 fte voor een sw-medewerker)
Zien we dat de netto omzet naar verwachting verder stijgt en het resultaat per SE een
lichte stijging laat zien. Als gevolg van de loonprijs ontwikkeling (LPO) zal de
gemeentelijke bijdrage per SE de komende jaren wel lets stijgen. Dit aangezien in de
begrotingen rekening wordt gehouden met een LPO van 2 procent.

Jaarrekening RWA 2019
1.1 De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring te gegeven
De organisatie heeft medio januari de cijfers afgerond en de concept jaarrekening ter
beschikking gesteld aan de accountant (CROP). De jaarrekeningcontrole heeft begin
februari plaatsgevonden. Het Bestuur geeft aan dat geen financiele onregelmatigheden
zijn vastgesteld in de jaarrekening.

1.2 De resultaten in 2019 zijn in iijn met de begroting
In de RWA Meerjarenbegroting 2019-2022 vormen een vijftal focuspunten de basis van
de realisatie van de doelstellingen om sw-medewerkers zoveel mogelijk te ontwikkelen
naar een zo hoog mogelijke trede op de werkladder en waar mogelijk buiten de muren
van Amfors. Rekening houdend met de beperkingen van de 1.040 medewerkers staat
het welzijn in het werk voorop.
De in de Meerjarenbegroting 2019-2022 vastgestelde focuspunten zijn:
Ontwikkeling en Mobiliteit
Innovatie
Duurzame inzetbaarheid en verzuim
Management en Organisatie
Commercie
De jaarrekening 2019 geeft inzicht in de resultaten op deze focuspunten.
1.3 Gemeenteiijke bijdrage fors iager dan begroot in de meerjarenbegroting 2019-2022
Uit de jaarrekening 2019 blijkt dat de totale gemeentelijke bijdrage uitkomt op € 3,3
miljoen. Voor de gemeente Woudenberg komt dit neer op € 50.000. Dit is beter dan
verwacht. In de begroting 2019 Woudenberg is rekening gehouden met een bijdrage
van € 55.000.

Kanttekeningen
1.1 Er wordt geen bredere rol met betrekking tot activiteiten van Amfors voor reintegratie voor een grotere doelgroep beschreven zoals de clientenraad Wsw in haar
reactie vraagt.
De clientenraad WSW vraagt met een integrale benadering te kijken naar de betekenis
van Amfors nu en op de lange termijn voor de regionale arbeidsmarkt. Zij roept daarbij
op de mogelijkheden te onderzoeken tot een bredere doelstelling waarbij voor een
grotere doelgroep mogelijkheden bestaan voor (extra) ondersteuning vanuit Amfors
wanneer om welke reden dan ook extra aandacht nodig is bij het (re)integreren in de
samenleving.

De huidige opdracht van Amfors richt zich primair op mensen met een Wsw indicatie.
Amfors heeft echter in de huidige opdracht, in samenspraak met de gemeenten, al de
mogelijkheid om trajecten te ontwikkelen voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt.
Bij de overweging om een re-integratie instrument in te zetten zullen de verschillende
gemeenten in de regio per inwoner op basis van de uitgangspunten van het reintegratiebeleid bepalen welk instrument zij inzetten. Regionaal zijn dit de volgende
uitgangspunten:
• Wat we aan instrumenten en/of voorzieningen inzetten moet aansluiten bij de
behoefte van de doelgroepen;
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•

•
•

Wat regulier kan, moet regulier worden uitgevoerd (door de reguliere markt,
reguliere werkgevers);
We kiezen voor het beste instrument/de beste voorziening tegen de laagste prijs;
We sluiten, afhankelijk van de doelgroep, aan bij de arbeidsmarkt en het sociaal
domein.

Voor de doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met een
indicatie banenafspraak, blijkt al veel regulier mogelijk. Tot op heden lukt het goed om
deze mensen bij reguliere werkgevers te plaatsen. Ook inwoners met een indicatie
beschut werken nieuw kunnen we tot nu toe goed plaatsen. In Woudenberg is het
afnemen van extra trajecten bij Amfors door de besparingstaakstelling op het reintegratiebudget geen reele mogelijkheid.

1.2 Het effect van de verregaande maatregelen tegen het Covid-19 virus is nog
onbekend
Tijdens het opstellen van deze meerjarenbegroting zijn door de Rijksoverheid
verregaande maatregelen genomen in het kader van de uitbraak van het Covid-19 virus
(Coronavirus). Welke gevolgen dit voor RWA/Amfors heeft is op dit moment niet
bekend. De kwartaalrapportages over 2020 met daarin de maatschappelijke en
financiele resultaten van Amfors zullen hier meer duidelijkheid in moeten geven.
Duurzaamheid en Inclusie
RWA/Amfors is bij uitstek een bedrijf waar inclusie centraal staat. Amfors zet in op
duurzame inzetbaarheid van mensen die extra begeleiding nodig hebben. Daarbij ligt de
nadruk op het ontwikkelen van werknemers zodat zij passend werk kunnen verrichten.
Een gezonde begroting draagt bij aan een goed werkklimaat voor de werknemers van
Amfors.
Daarnaast is er binnen Amfors aandacht voor duurzame bedrijfsvoering waarbij
zorgvuldig met het milieu wordt omgegaan.
Maatschappelijke participatie
Het Bestuur RWA kan zich vinden in de begroting en de jaarrekening.
De Clientenraad Wsw is om een reactie gevraagd op de Concept Meerjarenbegroting
RWA 2021-2024. De leden van de clientenraad vinden de voorliggende beleidsstukken
holder, goed geformuleerd en vormgegeven. De gekozen speerpunten kunnen worden
onderschreven en het totale geschetste beeld sluit aan bij het moderne bedrijf dat in
ontwikkeling is.
Zij roepen daarbij ook op mogelijkheden te onderzoeken tot een bredere doelstelling
waarbij voor een grotere doelgroep mogelijkheden bestaan voor (extra) ondersteuning
vanuit Amfors wanneer dit om wat voor reden dan ook nodig is om te (re)integreren.
Zoals eerder toegelicht (Kantekening 1.1) bieden, met onze uitgangspunten, de huidige
interventies thans voldoende mogelijkheden.
Beoogd resultaat (hoe)
Beleidsuitgangspunten worden inzichtelijk in de meerjarenbegroting.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd.

Financiele consequenties

Begroting 2021-2024 RWA
Het subsidieresultaat (resultaat RWA) is het verschil tussen de ontvangen Rijkssubsidie
Wsw en de loonkosten van het Wsw personeel.
Het exploitatieresultaat is het subsidieresultaat RWA aangevuld met het operationeel
resultaat van Amfors.
Onderstaand overzicht laat zien dat het exploitatieresultaat een (licht) positief verloop
kent. Hiermee neemt de gemeentelijke bijdrage ook licht af. De oorzaak hiervan ligt in
het feit dat de oplopende korting die het Rijk doorberekent op de subsidie per Sw'er in
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2020 het maximum heeft bereikt. Vanaf dat jaar neemt het subsidietekort binnen RWA
alleen nog af door kostenbesparende maatregelen en een dalend aantal Sw'ers.
Daarnaast weet Amfors het operationeel resultaat ongeveer hetzelfde te houden, met
een dalend aantal werknemers.

Resultatenoverzicht
X € 1,000
Subsidieresultaat RWA

Operationeel resultaat
Amfors
Exploitatieresultaat
Gemeentelijke bijdragen
Waarvan bijdrage
Woudenberg

2021

2022

2023

2024

-5,401

-5.195

-5.007

-4,893

2,039

1.999

1,906

1,815

-3.362
3.362

-3.196
3.196

-3.102
3.102

-3.078
3.078

511

48

47

46

Jaarrekening RWA 2019
In de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors Holding BV is vastgelegd
dat, zolang het eigen vermogen van Amfors boven € 4,5 miljoen blijft, al het meerdere
beschikbaar is voor een aanzuivering van eventuele bij de RWA ontstane
exploitatietekorten. Bij een eigen vermogen tussen de € 2,5 en € 4,5 mln. draagt
Amfors 50% bij aan de dekking van het financieel tekort. Indian het eigen vermogen
van Amfors onder de € 2,5 miljoen komt, moeten de gemeenten het tekort van het RWA
voiledig zelf aanvullen.

Het exploitatieresultaat van RWA en Amfors samen komt in 2019 uit op -/- € 3.304.000
(=subsidieresultaat RWA aangevuld door het positieve operationeel resultaat van
Amfors). Dit houdt in dat de totale gemeentelijke bijdrage 2019 uit komt op €
3.304.000. Dit is aanzienlijk beter dan begroot, op basis van de begroting van RWA en
van Amfors was de verwachting dat de totale gemeentelijke bijdrage zou uitkomen op €
3.863.000.
Het voordeel is voornamelijk ontstaan door een kleiner negatief subsidieresultaat bij
RWA. Daarnaast heeft Amfors een beter resultaat behaald dan begroot. De
gemeentelijke bijdrage Woudenberg ad € 50.000 is verwerkt in het jaarresultaat 2019
van de gemeente (begroot was € 58.000).

Besparinqsopqave van de qezamenliike Gemeenschappeliike Reqelinqen
De gemeenteraad heeft aan de gezameniijke Gemeenschappelijke Regelingen voor 2021
en verder een besparingsopgave meegegeven van € 10.000.
De voorliggende MJB begroot de bijdrage van gemeente Woudenberg op € 51.000 voor
2021. In de MJB 2020-2023 was nog een eigen bijdrage voor Woudenberg opgenomen
van € 57.000. Dit betekent € 6.000 minder uitgaven. Hoewel dit niet een direct gevolg
is van een besparingsopgave, stuurt RWA sterk op kosten en passende werksoorten.

Aanpak/uitvoering
RWA informeren over het besiuit.

Conclusie
De begroting en de jaarrekening geven geen aanleiding om een zienswijze/bezwaar in te
dienen. De begroting is in lijn met de gekozen ontwikkeling richting van een
mensontwikkelbedrijf.

‘ O.b.v. aantal medewerkers komt 1,51% (afgerond) van het totaal voor rekening van gemeente Woudenberg
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Communicatie
Niet van toepassing
Bijlage(n)
• Aanbiedingsbrief RWA
• Meerjarenplan- en begroting 2021-2024 RWA
• Jaarrekening 2019 RWA
• Jaarrekening 2019 Amfors Holding BV
• Inspraakreactie Clientenraad Wsw op Meerjarenbegroting
• Concept reactie aan RWA Amfors met besluit college zienswijze/bezwaar

