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De Raadsrapporteurs Ank van Woerdekom en Klaas Roskam hebben voorliggende stukken 
besproken met Wethouder Kiel en beleidsambtenaar de Kloe.
Wij hebben kritisch gekeken naar de financiële onderbouwing.
Daarnaast naar de Organisatie en haar bezetting en naar de medezeggenschap.

Vorig jaar hebben wij vraagtekens gezet bij de mogelijke ontwikkeling van de financiën in het 
licht van Corona. 
Met de huidige rapportage kunnen wij alleen maar constateren dat het er goed uitziet. 
Zelfs winstgemaakt die uitzonderlijk is in deze tijd.
In principe is dit geld dat teruggaat naar de gemeenten. Echter in dit geval zal een 
substantieel deel binnen het bedrijf blijven voor verdere innovatie en versteviging van het 
bedrijf.

Wat de organisatie betreft een paar opmerkingen.
Er is schoonschip gemaakt in de hoeveelheid bv’s en alles is ondergebracht binnen 1 BV en 
de Holding is nog steeds bovenliggende partner.
Tevens is de interne organisatie o.a. door automatisering verkleind in FTE maar ook versterkt 
door een goede en gerichte output.
Ziekteverzuim in totaliteit is nog steeds relatief hoog maar voor een groot deel is de 
verhoging toe te schrijven aan Corona.
Er is veel aandacht voor het welzijn van medewerkers o.a. door oefeningen op de werkplek, 
maar ook door scholing en aandacht voor elkaar.
Medewerkers worden daar waar nodig breder ingezet waardoor zij ook weer verder kunnen 
groeien.
Tevens zijn er de nieuwe hulpmiddelen voor tillen en toegevoegde robotisering verder 
ontwikkeld.
Aangaande de medezeggenschap kunnen wij constateren dat er een tevreden 
ondernemingsraad is en een goed participatieoverleg met vertegenwoordigers van de SW 
medewerkers. Dit is niet altijd zo geweest en het is goed dat er nu weer een gezond overleg 
is met elkaar.

Wat ons als raadsrapporteurs betreft een compliment aan Direktie en haar medewerkers 
voor het mooie resultaat.
Wij geven de raad van Leusden het advies akkoord te gaan met de Jaarrekening 2020 en 
geen zienswijze hiervoor in te dienen.
Tevens het advies akkoord te gaan met in gediende begroting en geen zienswijze in te 
dienen.
Tot slot lijkt het ons verstandig om de direktie uit te nodigen al dan niet in Regionaal 
verband om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor de toekomst van RWA/Amfors.
Bij een steeds verder gaande krimp komt er een moment dat het niet langer rendabel is voor 
werknemers, toeleveranciers en gemeenten om verder te gaan. Ook in de landelijke politiek 
is dit momenteel onderwerp van gesprek. Wij denken dat waar RWA/Amfors nu mee bezig is 
ook een aanzet kan zijn voor de politiek en de landelijke bedrijven en toekomstige 
werknemers. Wij hopen dat u dit kunt steunen
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