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Proces assetmanagement

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de aan u toegezegde informatie over assetmanagement.
Voor de uitoefening van onze wettelijke taken bezit en beheert ons waterschap vele en diverse
technische voorzieningen en installaties. Voor een ongestoorde werking hiervan is onderhoud en
renovatie een vereiste. De organisatie werkt aan meer voorspelbaarheid in kengetallen/ramingen door
het toepassen van het zogenoemde ‘assetmanagement’, ofwel: gebruiksmiddelenmanagement. Dat
houdt in dat op een systematische en gecoördineerde wijze naar de inzet van bedrijfsmiddelen en de
levenscyclus daarvan wordt gekeken.
Naar aanleiding van de vragen in uw vergadering van 12 september 2019 én het aangenomen
amendement bij de behandeling van de begroting 2020 op 19 november (waarbij wij u voorafgaand
aan de begrotingsbehandeling informatie via Ibabs hebben verstrekt naar aanleiding van de door u
gestelde vragen) berichten wij u als volgt.
Het waterschap is bezig met assetmanagement in de verschillende disciplines (watersysteem,
veiligheid, keten en facilitair). Onlangs is besloten dit proces te versnellen en een scan te maken voor
de gehele organisatie. Op dit moment wordt door een externe deskundige een scan uitgevoerd.
•

•
•
•
•

De volgende planning is gemaakt: Het reeds gebruikte strategisch kader en
assetmanagement-model zal door de externe worden getoetst en waar nodig aangepast om
vervolgens formeel te laten vaststellen door directie, bekrachtigd door het dagelijks bestuur
en ter informatie naar uw algemeen bestuur (eerste kwartaal 2020).
Op basis van deze scan voor de hele organisatie krijgt uw bestuur inzicht in de lopende
activiteiten gerelateerd aan het vastgestelde kader (eerste en tweede kwartaal 2020).
Op basis van de resultaten van de scan worden de prioriteiten voor nu en latere jaren
vastgesteld als ook een plan hoe we de komende jaren de principes van assetmanagement
verder gaan ontwikkelen en implementeren (derde kwartaal 2020).
De eerste aanzet van assetmanagement zal dan ook zijn weerslag vinden in de P&C cyclus in
2020 voor de begroting 2021.
Ook in de periode na het derde kwartaal 2020 zal periodiek de voortgang worden gevolgd en
waar nodig bijgesteld.
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