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Inleiding 
Dit collegevoorstel gaat over het meerjarenplan en de meerjarenbegroting RWA 2018-
2021 en de jaarrekening 2016 RWA. Omdat de jaarrekening RWA niet goed los gezien 
kan worden van de jaarrekening Amfors, ontvangt u deze bijgaand ter informatie. 
Ook de reactie van de Cliëntenraad Wsw op de MJB is bijgevoegd. 

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie RWA heeft besloten een 
addendum/transitieplan toe te voegen aan de meerjarenbegroting RWA 2017-2020 die u 
bijgaand aantreft, inclusief de reactie van de Cliëntenraad Wsw en de OR (hoewel de OR 
een interne aangelegenheid van Amfors is, is het voor de volledigheid bijgesloten). 
Ook treft u de eindrapportage van het sectorplan aan. Het sectorplan was opgesteld om 
in aanmerking te komen voor extra middelen van het rijk voor innovatie en 
transformatie, 
De recent verschenen eerste kwartaalrapportage RWA Amfors van 2017 en het 
jaarverslag van de Cliëntenraad Wsw zijn tevens ter informatie bijgevoegd. 

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 2018-2021 RWA en de jaarrekening 2016 
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 

1. Begroting 2018-2021 RWA 
1.1 Eind 2015 hebben de colleges en gemeenteraden van de RWA-gemeenten zich 
uitgesproken voor de omvorming van RWA/Amfors naar een flexibel 
mensontwikkelbedrijf dat meebeweegt met de omvang van de doelgroep. 
Vanaf dat moment is de transitie in gang is gezet waarbij de Sw-medewerkers 
gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen naar de meest optimale trede op de 
werkladder en zoveel mogelijk "van binnen naar buiten". 
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Deze koers naar mensontwikkelbedrijf is nader uitgewerkt in een addendum op de RWA 
Meerjarenbegroting 2017-2020. Dit addendum, waarin de lijn van de transitie voor de 
komende jaren nader is geduid, is in het voorjaar van 2017 door het bestuur van RWA 
vastgesteld. 
Dit addendum is de basis geweest voor de voorliggende RWA Meerjarenbegroting 2018-
2021 (MJB) en bevat een actualisatie van de cijfers uit dat addendum met doorkijk naar 
de komende jaren wat betreft de ontwikkeling van medewerkers op de werkladder en de 
ontwikkeling van de verschillende bedrijfsonderdelen. 

1.2 Ten opzichte van de vorige begroting nemen de gemeentelijke bijdragen de 
komende jaren toe. De oorzaak ligt in een aantal wijzigingen in de landelijke wet- en 
regelgeving: 

• De loonkosten van de Sw'ers zijn toegenomen door enerzijds een toename van 
de werkgeverslasten (premies ww-awf, wao-wia, WGA/WHK, sectorfonds, zvw) 
van ongeveer € 300.000 per jaar structureel. Anderzijds door een toename in de 
Cao-lonen die niet volledig door het Rijk wordt gecompenseerd. Dit bedraagt bij 
benadering € 50.000 in 2017 oplopend tot € 200.000 in 2020. 

• Hier bovenop is een grote tegenvaller dat vanaf 1 januari 2017 de rijksbijdrage in 
de vorm van Lage Inkomens Voordeel (LIV) voor Sw'ers lager is of geheel 
vervalt, door een technische aanpassing van de wet in november 2016. Dit 
betekent dat deze tegemoetkoming door het rijk structureel ongeveer € 0,5 min 
per jaar lager uitvalt voor RWA. 

RWA heeft geen invloed op deze ontwikkelingen. Door de betrokken wethouders van de 
RWA gemeenten is naar aanleiding van deze ontwikkelingen een manifest' investeren in 
werk voor kwetsbare groepen' ondertekend (samen met 268 wethouders uit andere 
gemeenten). Inzet van het manifest is om een gedeelte van de bezuinigingen op het 
Participatiebudget terug te draaien. Compensatie van de nadelige uitwerking van de 
wetswijziging met betrekking tot het LIV is onderdeel van het manifest. In de MJB RWA 
2018-2021 is deze potentiële meevaller van € 0,5 min ten opzichte van de begroting 
opgenomen in de risicoparagraaf. 
Het manifest is onderdeel van een gezamenlijke lobby vanuit VNG en Cedris richting 
politieke partijen. 

1.3 In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met een afname van de Sw 
subsidie als gevolg van een lagere landelijke uitstroom. 
Bij de bepaling van het Macrobudget is het Rijk uitgegaan van een bepaalde krimp van 
de Sw populatie per jaar. Als de feitelijke uitstroom van Sw medewerkers landelijk 
hierbij achterblijft, zal het subsidiebedrag per Sw'er sterker afnemen dan waar tot nu 
toe door iedereen van wordt uitgegaan. Dit heeft zich in 2016 al een keer voorgedaan. 
Door de Staatssecretaris is op 8 maart j l . de toezegging gedaan in een bijeenkomst met 
Cedris, directeuren en bestuurders van Sw bedrijven, dat zij zich bij de Voorjaarsnota 
zal inspannen om met een compensatie te komen. Indien deze toezegging niet tot 
volledige compensatie leidt voor de lagere landelijke uitstroom, betekent dit dat het 
subsidietekort op termijn groter wordt dan waar nu in de MJB RWA 2018-2021 van is 
uitgegaan. De gemeentelijke bijdragen gaan in dat geval ook stijgen. Omdat eerst in de 
Meicirculaire 2017 meer duidelijkheid hierover wordt verwacht is dit nu als risico in de 
MJB RWA 2018-2021 opgenomen. 

2. Jaarrekening RWA 2016 
2.1 Het onderzoek van de accountant wijst uit dat de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft en dat er geen financiële onrechtmatigheden zijn. 
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2.2 Uitgangspunt voor de toekomst is dat we voldoende passend werk blijven 
realiseren voor onze Sw medewerkers tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 
Iedereen verdient een baan die bij hem past, waar hij zich kan ontwikkelen en zo veel 
mogelijk bij reguliere werkgevers. RWA/Amfors werkt hard aan een nieuwe invulling van 
het bedrijf als flexibel mensontwikkelbedrijf, waarbij het welzijn van medewerkers 
voorop staat, maar medewerkers ook uitgedaagd worden om stappen te zetten op de 
werkladder en naar werkplekken bij reguliere werkgevers. Voor wie de stap naar buiten 
niet (meer) mogelijk is, blijven we werk binnen de muren van Amfors organiseren. 

3. Reactie Cliëntenraad Wsw op MJB 2018-2021 
De Cliëntenraad Wsw is om een reactie gevraagd op de Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 
2018-2021. Zij danken voor de gelegenheid en voor de mondelinge toelichting door de 
directeur en de controller. Ze onderschrijven de ambities. Ze hechten er veel belang aan 
dat het welbevinden van de Wsw'ers, de doelgroep van beleid, uitgangspunt is bij de 
bedrijfsvoering, maar zien daar een spanningsveld. In een gesprek (18 april j l . ) tussen 
een afvaardiging uit de Cliëntenraad Wsw en een afvaardiging van het RWA bestuur 
spraken zij het vertrouwen uit in het bestuur en de gekozen koers, maar waarschuwden 
zij dat de dagelijkse praktijk weerbarstig is en uitten ze hun zorg over de bereidheid en 
mogelijkheden van het bedrijfsleven. In oktober 2017 treffen beide afvaardigingen elkaar 
weer. 

4. Addendum/transitieplan MJB RWA 2017-2020 en reactie 
Cliëntenraad Wsw en OR daarop 

Eind 2015 hebben de gemeenteraden ingestemd met de doorontwikkeling van 
RWA/Amfors tot mensontwikkelbedrijf. Vervolgens hebben de colleges aan het Bestuur 
van RWA een aantal uit te werken onderwerpen meegegeven voor het Transitieplan 
2017-2020. Omdat een groot aantal van deze onderwerpen al een plek hebben 
gekregen in de MJB 2017-2020, is door het Bestuur van RWA besloten om geen 
Transitieplan op te stellen maar een Addendum bij de MJB. Nieuw in dit Addendum zijn: 

- Een beschrijving van de wijze waarop vorm wordt gegeven aan mobiliteit van de 
medewerkers, zowel de Sw doelgroep als de ambtenaren die in dienst zi jn; 
De ontwikkeling van vastgoed en kapitaalgoederen; 
De stappen die gezet worden om te komen tot afspraken tussen de gemeenten 
over de inkoop bij Amfors. 

Zowel de Cliëntenraad Wsw als de OR van RWA/Amfors zijn om een reactie gevraagd op 
het concept Addendum. Beide zijn blij met de geboden gelegenheid en benadrukken dat 
het welzijn van de Sw'ers belangrijk uitgangspunt voor beleid moet zijn. Zij vragen van 
de gemeenten visie en betrokkenheid. In het voorwoord van het Addendum is de visie 
van de gemeenten verwoord. Daar waar de Cliëntenraad waarschuwt dat het papier 
geduldig is versus de weerbarstige praktijk op basis van een aantal slechte ervaringen, 
wordt dit door de OR genuanceerd vanuit een aantal goede ervaringen. 
De opmerkingen van de Cliëntenraad Wsw en de OR zijn als belangrijke input 
meegenomen in de Ontwerp MJB 2018-2021. 

5. Eindrapportage sectorplan 
Tegelijkertijd met de ontwikkeling tot mensontwikkelbedrijf heeft Amfors een sectorplan 
ingediend om in aanmerking te komen voor extra middelen voor innovatie en 
transformatie. Hiervoor was door SZW € 30 miljoen ter beschikking gesteld (motie 
Kerstens), waarbij Cedris met de verdere uitvoering werd belast. RWA/Amfors heeft in 
2015 voor de uitvoering van het Sectorplan € 419.000 ontvangen. Cedris heeft over de 
resultaten van alle SW-sectorplannen een Eindevaluatie opgesteld. 
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In de eindrapportage over het Sectorplan is beschreven welke activiteiten en tools zijn 
ontwikkeld in het kader van het mobiliteitsprogramma. 

6. Kwartaalbericht Ql 
Ter informatie bijgevoegd. 

7. Jaarverslag Wsw cliëntenraad 
Ter informatie bijgevoegd. 

Duurzaamheid 
• People: een gezonde begroting draagt bij aan een goed werkklimaat voor de 

werknemers in de Wsw 
• P lanet : binnen RWA is aandacht voor duurzame bedrijfsvoering waarbij 

zorgvuldig met het milieu wordt omgegaan. 
• Pro f i t : als één van de regiogemeenten hebben en nemen we onze 

verantwoordelijkheid om ons Sw bedrijf van opdrachten te voorzien d.m.v. 
inbesteding. 

Draagvlak 
Het Bestuur RWA kan zich vinden in de begroting en de jaarrekening, evenals de 
Cliëntenraad Wsw en de OR. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Beleidsuitgangspunten worden inzichtelijk in de meerjarenbegroting. 
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd. 

Financiële consequenties 

Uitgaven Afwijking 
t.o.v. 
begroting (€) 

Programma/ 
Product 

Inc identee l / 
Structureel 

Rapporteren aan 
raad d.m.v. 

€ 55.000 € 14.000 1. Samenleving Incidenteel Jaarrekening 

Bedrag niet begroot op product of begroting op product ontoereikend. 
Dekking komt uit de totale begroting werk en inkomen. 

Meerjarenbegroting RWA 2018-2021 
Het subsidieresultaat is het verschil tussen de ontvangen rijkssubsidie Wsw en de 
loonkosten van het Wsw personeel. In de voorliggende RWA-begroting 2018-2021 
worden de subsidieresultaten als volgt begroot: 

x € 1000 2017 
begroting 

2017 
prognose 

2018 2019 2020 2021 

Loonkosten Sw-
medewerkers 

30.296 31.558 30.939 29.824 29.024 28.233 

Rijkssubsidie Sw 26.045 26.458 25.416 24.028 22.927 22.330 

Subsidieresultaat -4.251 -5.099 -5.523 -5.796 -6.097 -5.903 

Zoals uit deze tabel blijkt, is er sprake van een tekort op het subsidieresultaat. Het 
tekort stijgt als gevolg van de bezuinigingen die gelijktijdig met de invoering van de 
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Participatiewet werden doorgevoerd. De rijksbezuinigingen vanaf 2015 leiden in 2021 
uiteindelijk tot een subsidieresultaat van € 5.9 min negatief. 

Door de transitie van RWA/Amfors naar een mensontwikkelbedrijf wordt een verbetering 
van het operationeel resultaat van Amfors verwacht. Desondanks is het - zoals blijkt uit 
onderstaande tabel - niet mogelijk om met de operationele resultaten uit het bedrijf 
Amfors het negatieve subsidieresultaat van het RWA geheel te dekken. 

x € 1000 2017 
begroting 

2017 
prognose 

2018 2019 2020 2021 

Subsidieresuitaat -4.251 -5.099 -5.523 -5.796 -6.097 -5.903 
Operationeel 
resultaat Amfors 

1.833 1.833 2.083 2.280 2.517 2.457 

Exploitatieresultaat -2.418 -3.266 -3.440 -3.516 -3.580 -3.446 
Gemeenteli jke 
bijdragen 

2.418 3.266 3.440 3.516 3.580 3.446 

Waarvan bijdrage 
Woudenberg 

48 65 69 70 72 69 

Jaarrekening 
Amfors Holding B.V. heeft ook in 2016 een positief resultaat gerealiseerd van ruim € 1,7 
min. Dat is € 0,1 min hoger dan begroot. 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen RWA en Amfors Holding BV is vastgelegd 
dat, zolang het eigen vermogen van Amfors Holding BV 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 min. draagt 
Amfors 50% bij aan de dekking van het financieel tekort. Indien het eigen vermogen 
van Amfors BV onder de € 2,5 miljoen komt, moeten de gemeenten het tekort van het 
RWA volledig zelf aanvullen. Het eigen vermogen ligt vóór aanzuivering van het 
subsidieresultaat boven de grens van € 2,5 miljoen en bedraagt € 4.242.000,-, 
rekening houdend met het operationeel resultaat over 2016. Dit betekent dat het gehele 
operationeel resultaat van 2016 wordt ingezet ter dekking van het exploitatietekort 
(=subsidietekort) bij RWA. 

Er is sprake van een structureel negatief subsidieresultaat omdat de loonkosten altijd 
hoger zijn dan de Rijkssubsidie. RWA heeft over 2016 een subsidieresultaat van € 4,5 
min negatief. In de begroting van RWA werd uitgegaan van de subsidieresultaat van € 
3,9 min negatief. Dit nadelige verschil is veroorzaakt door enerzijds hogere loonkosten 
als gevolg van hogere werkgeverslasten en anderzijds door een lager subsidiebedrag 
per Sw'er door een lagere landelijke uitstroom van het zittend Sw bestand. Deze 
tegenvallers zijn al geconstateerd in de halfjaarrapportage en de 3 e kwartaalrapportage 
en verwerkt in de prognose voor 2016. 

In onderstaande tabel is de samenhang weergegeven tussen subsidieresultaat RWA, 
operationeel resultaat Amfors en de bijdragen van de gemeenten, met daarin de 
verschillen tussen begroting, prognose en uiteindelijk resultaat. De bijdragen van de 
gemeenten dekken het exploitatieresultaat. 
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x € 1000 Subsidieresultaat 
RWA 

Operationeel 
resultaat 
Amfors 

Bijdragen 
Gemeenten 

Waarvan 
bijdrage 
Woudenberg 

RWA Begroting 
2016 

-3.877 1.633 2.244 45 

Prognose na 3 e 

kwartaal 
-4.675 1.700 2.975 59 

Resultaat 2016 -4.510 1.742 2.768 55 

De € 55.000 voor Woudenberg is verwerkt in het jaarresultaat 2016 van de gemeente. 

Aanpak/uitvoering 
RWA informeren over het besluit. 

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 een 
mensontwikkelbedrijf. 

Communicatie 
Niet van toepassing 

Bijlagen 
- Aanbiedingsbrief 
- Meerjarenplan en MJB 2018-2021 RWA met reactie Cliëntenraad Wsw 
- Jaarrekening 2016 RWA 
- Jaarrekening 2016 Amfors Holding BV 
- Eerste kwartaalbericht RWA Amfors 2017 

Eindrapportage sectorplan 
- Addendum MJB RWA 2017-2020 met reactie Cliëntenraad Wsw en OR 
- Jaarverslag Cliëntenraad Wsw 


