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Jaarstukken 2021

Geacht bestuur,

Hiermee bieden we u de jaarstukken 2021 vande GR Aqualysis aan welke het jaarverslag, de
I

jaarrekening en de overige bijbehorende stukken bevatten.

Wij zijn verheugd u te melden dat Aqualysis in 2021 met succes haar doelen heeft gerealiseerd.

Met succes hebben de medewerkers van Aqualysis het benodigde inzicht in de waterkwaliteit

aan haar opdrachtgevers opnieuw geleverd. De werkzaamheden van Aqualysis worden regulier

weergegeven in productie-eenheden. De productie in 2021 is 5% hoger uitgekomen dan

begrJotl Het jaai 2Q21 wordtfinancieel afgesloten met een positief resultaat van circa
g i+a.OOO. Dit bedrag is conform de bijdrageverordening van Aqualysis in de jaarcijfers

opgenomen als verrekening met haar deelnemende waterschappen. Na deze verrekening of

terugbetaling, sluit de jaarrekening 2021 met een financieel resultaat van "nul".

Naast de reguliere productie heeft Aqualysis voor een drietal waterschappen de SARS-CoV-2

RNA bemoniteringen op de RWZI's uitgevoerd. Middels deze monsters heeft RIVM haar

analyses kunnen ,iituoeren om daarmee het Corona-dashboard van het ministerie te kunnen

vullen. Het programma heeft door haar schaalgrootte een groot effect op de bedrijfsvoering van

Aqualysis gehad. De aanvullende projectomzet in kader van dit project was in hetiaar 2021

C i,t milloen. De gerealiseerde projectomzet is gelijk aan de gemaakte kosten. Dit project was

overigens niet begroot in het iaar ZO2l, omdat de begroting 2021 al vastgesteld was ten tijden

dat di-t project werl gestart. tn de eerst opgestelde projectbegroting, welke als onderdeel van de

programmabegroting 2022is vastgesteld, is ook het jaar 2021 opgenomen' ln de komende

jarenzal de COVID bemonstering doorgang verkrijgen.

Door alle ontwikkelingen in het werkveld van Aqualysis en het verkrijgen van meer en betere

inzichten in de water[waliteit, zijn de uitdagingen voor Aqualysis en haar medewerkers groot'

Rondom de continuileit van bedrijfsvoering uiten zich knelpunten op bedrijfsvoeringaspecten,

waarvoor een bestemmingsreserve aan het eind van het jaar 2021 is gevormd. Op het gebied

van lT heeft Aqualysis in de jaren forse achterstand opgelopen. Het project tot vervangen van

de verouderde kantoorautomatisering is inmiddels vergevorderd en wordtin 2022 afgerond'

Ook de 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 is aandacht en zal komende jaren aandacht

vergen.
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ln de jaren 2021 en 2022wordt middels een strategische verkenning de samenwerking in de
GR Aqualysis binnen de vijf waterschappen herijkt. Het bestuur en directie hebben overigens
het volle vertrouwen in deze samenwerking en zien daarmee in een succesvolle toekomst voor
medewerkers, de organisatie en de in Aqualysis deelnemende waterschappen.

Met vriendelijke groet,

Namens het van Aqualysis,

de voo
K.H. Odink

ris
H. Laarman
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