Activiteitengebouw
Het project Activiteitengebouw brengt de kwetsbaarheid van de
personele bezetting in beeld.
Het “Activiteitengebouw gemeentelijke watertaken” beschrijft de
activiteiten die horen bij de gemeentelijke watertaken en wat er nodig
is (kennis en competenties)om deze activiteiten goed uit te voeren.
Met deze algemene beschrijving sporen we de lacunes binnen de
gemeentelijke organisatie op.

Doelstelling
Verminderen kwetsbaarheid van de NAD partners door het in beeld brengen van de
kwantitatieve en kwalitatieve kwetsbaarheid. Tevens geven we binnen het project aan waar
mogelijkheden liggen voor vermindering van de kwetsbaarheid door bv efficiëntere inzet of
door samenwerking.
Resultaten
Resultaten van het totale project
Alle benodigde competenties zijn gedekt bij de betrokken organisaties, intern of extern.
Resultaten per jaar
•
•
•

In 2016 een analyse van alle betrokken organisaties.
In 2017 een Plan van aanpak om de kwetsbaarheid op te lossen e.e.a in relatie met de
NAD als geheel.
2018 implementeren plan van aanpak.

Bijdrage aan de doelen Netwerk Afvalwaterketen Delfland 2020
Minder meer-kosten
• nvt
Kwaliteit gelijk of beter
• kan verbeteren bij implementatie van de aanbevelingen door betere aansluiting
van competenties op de taken
Verminderen van de kwetsbaarheid (zie doelstelling)
Deelnemers in het project

Alle NAD gemeenten en Delfland
Verbinding met andere projecten binnen NAD en uitbreiding naar partners binnen NAD
Het project activiteitengebouw vult tevens de monitoringsvraag voor kwetsbaarheid in.
Financiering
Voor stap 1 in 2016 draaien we mee in een Rioned pilot en is geen projectbudget noodzakelijk.
Voor de volgende stappen is dit nog niet in beeld gebracht.
Benodigde capaciteit
Is voor dit project nog onvoldoende in beeld gebracht, de gemeentelijk projectleider (Den
Haag) zal hier 80 uur voor reserveren.
Aandachtspunten voor de voortgang / Bijzonderheden in dit project
Meerderheid gemeentes nog niet geïnterviewd.
Leren van andere regio’s
Door net als een aantal andere gemeenten/regio’s deel te nemen aan een RIONED pilot leren
we ook van hen.

