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Programmabegroting 2023

Geacht bestuur,
Bijgaand ontvangt u de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de
GR Aqualysis. Dit programma is door het bestuur van de GR Aqualysis op 28 april2022
voorlopig vastgesteld. Wij nodigen u hiermee uit uw zienswijze op het programma kenbaar te
maken.

Aqualysis blijft ook in het jaar 2023 doen waar zij goed in is. Het handhaven van het huidige
hoge kwaliteitsniveau (geaccrediteerd) van de monitoring van waterkwaliteit, het voortzetten
van de ontwikkelingen op de bestaande dienstverlening en het verstevigen van haar positie van
binnen vijf waterschappen als inwinner van data rond de waterkwaliteit. De meetvraag van haar
opdrachtgevers, de behoefte van de klant, zal uiteraard hierbij leidend zijn. De opdrachtgevers
hebben aangegeven dat zij in het jaar 2Q23 ongeveer vijf procent meer analyses gaan afnemen
Door alle ontwikkelingen in het werkveld van Aqualysis en het verkrijgen van meer en betere
inzichten in de waterkwaliteit, zijn de uitdagingen voor Aqualysis en haar medewerkers groot'
Rondom de continurleit van haar bedrijfsvoering hebben zich enkele knelpunten op het terrein
van organisatie-ondersteunende aspecten geuit. Hiervoor heeft het Aqualysis bestuur aan het
einde van het jaar 2021een bestemmingsreserve uit het programmabegroting 2021 voor laten
vormen. Zij venvacht dat zij hiermee deze kan oplossen en inzicht verkrijgt.in eventuele

structurele behoeften.
Op het gebied van ICT heeft Aqualysis in de jaren forse achterstand opgelopen. Het vervangen
van de ICT infrastructuur middels het project Aqua365 betreffende de kantoorautomatisering is
vergevorderd en wordlin 2022 afgerond. Ook haar technische automatisering, het Laboratorium
Management lnformatie Systeem (LIMS) is sterk verouderd. Dit is een kostbare aangelegenheid
waar de komende jaren een oplossing voor gevonden zal moeten worden. Hiervoor zal een
meerjarige investering benodigd zijn. De start van deze oplossing is opgenomen in deze
programmabegroting 2023 met een eerste investering in 2023'
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ln de jaren 2021 en 2022wordt middels een strategische verkenning de samenwerking binnen
de vijf aangesloten waterschappen inzake de GR Aqualysis herijkt. Deze begroting over het jaar
2023 is opgesteld op basis van het uitgangspunt dat de huidige activiteiten met huidige
organisatieomvang zal worden gecontinueerd. Daarmee is er geen rekening gehouden met
mogelijke uitkomsten van deze strategische herijking en de mogelijke (financi6le) gevolgen voor
bedrijfsvoering.
Het bestuur en directie hebben overigens veel vertrouwen in de samenwerking in het traject
strategische herijking en voorzien een succesvolle toekomst voor medewerkers, de organisatie
en de in Aqualysis deelnemende waterschappen.
Door een stijgend productievraag gaan ook de kosten stijgen. Echter door de gehanteerde
prijsindex en toenemende kosten door de uitgestelde maar nu noodzakelijke investeringen,
zoals de lT omgevingen, stijgen de organisatiekosten.
Graag ontvangen wij uw zienswijze op de concept programmabegroting 2023 uiterlijk 23 juni
2022. Daarmee verkrijgt u de benodigde wettelijke termijn van 8 weken, waarin de
programmabegroting ter inzage gelegd kan worden.
Uw zienswiize zal mee worden gewogen bij de bestuurlijke behandeling van de
programmabegroting 2023 op 8 september 2Q22. Navolgend zal het bestuur de begrotin

g 2A23,
al dan niet met wijzigingen, definitief vaststellen. Het bestuur van Aqualysis zal nadien een
reactie opstellen. De vastgestelde begroting 2023 zal worden vezonden aan de deelnemende
waterschappen en Gedeputeerde Staten.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Aqualysis

De voo
K.H. Odink
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