Ervaringen met een kwaliteitscontract bij Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

1. Inleiding
In H 2 0 nr. 14 van 1990 heb ik verslag
gedaan van de proef die Gemeentewaterleidingen uitvoert met het invoeren
van een kwaliteitscontract binnen de
gemeente Amsterdam.
Hen kwaliteitscontract is te omschrijven
als een bijzondere vorm van een
managementcontract. Een managementcontract bevat afspraken tussen bestuur en
management over de verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

IR. M. K.H. GAST
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

étâmn
Het gemeentebestuur geeft beleidsuitgangspunten aan en het management is
binnen het in het contract vastgestelde
kader geheel verantwoordelijk voor het
runnen van het bedrijf. In het kwaliteitscontract valt als variant daarop het accent
op de dienstverlening van, in dit geval,
een waterleidingbedrijf aan de samenleving. In het proefcontract is deze dienstverlening zo goed mogelijk gekwalificeerd
en gekwantificeerd. Daarnaast heeft
Gemeentewaterleidingen zich verplicht
om algemene bestuurlijke doelstellingen,
bijvoorbeeld voor het personeelsbeleid, te
realiseren.
Omdat nu het eerste van de twee proefjaren verstreken is, is het wellicht
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Samenvatting
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een eerste proefjaar van een
kwaliteitscontract tussen B &W van Amsterdam en de directeur van Gemeentewaterleidingen. In vele gevallen bleek de kwaliteit van de dienstverlening te liggen
op het ingeschatte niveau. Bij een aantal activiteiten was dit niet het geval, wat
aanleiding geeft tot nadere analyse van oorzaken en mogelijkheden om bij te
sturen.
Ook dient de discussie zich aan of er onderscheid gemaakt moet gaan worden
tussen een managementcontract gericht op de algemene bedrijfsvoering en een
kwaliteitscontract, gericht op het niveau van de dienstverlening.

interessant om de ervaringen van het
eerste jaar aan te geven. Ik beperk mij
daarbij tot de ervaringen van Gemeentewaterleidingen en laat die van de andere
twee bedrijven die binnen Amsterdam aan
de proef deelgenomen hebben, de
GG & GD en de Dienst Herhuisvesting,
buiten beschouwing.
Voor de positie van deze proef binnen de
bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen in de gemeente Amsterdam
verwijs ik naar het voorgaande artikel.
2. De waterlevering
2.1. Voldoenaan de vraag
In het contract was gesteld dat het bedrijf
zou voldoen aan de vraag naar drinkwater
en voorgezuiverd water. In het jaar 1990
bedroeg de totale waterlevering
91,1miljoen m 3 bestaande uit 89,8 miljoen
m 3 drinkwater en 1,3 miljoen m 3 voorgezuiverd water. Met deze levering is de
stijgende tendens van de afgelopen
periode voortgezet. Zie afb. 1.

Afb. 1- Waterlevering in het voorzieningsgebied.
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Ten opzichte van 1989 was sprake van een
stijging naar de vraag van drinkwater met
2,1% en een daling van de vraag naar
voorgezuiverd water met 6,0%. Aan de
stijging van de gevraagde hoeveelheid kon
worden voldaan.
2.2. Druk
De streefwaarde voor de druk in het
leidingnet bedraagt 250 kPA (25 mWK).
De druk in het leidingnet zal volgens het
contract niet minder dan 200 kPA
(20 mWK) bedragen.
De streefwaarde voor de druk in het
leidingnet werd voor de meeste meetpunten vrijwel altijd gehaald en lag zelfs
voor een aanzienlijk gedeelte van de tijd
boven deze waarde. Door de ligging van
Holysloot in het distributienet kon daar de
streefwaarde af en toe niet worden gehaald.
Als drukonderschrijdingen zijn periodes
geregistreerd die langer dan twee minuten
duurden. Dit om de zeer kort durende
drukonderschrijdingen die het gevolg zijn
van het wisselen van pompen niet mee te
nemen in de telling.
Bij het aangeven van de oorzaak van de
drukonderschrijdingen is onderscheid
gemaakt tussen gevallen die het gevolg
waren van werkzaamheden aan het
leidingnet of het optreden van lekken en
overige drukonderschrijdingen.
Tabel I geeft een overzicht van de
periodes van drukonderschrijding langer
dan twee minuten. Uit deze tabel blijkt dat
de helft van de onderschrijdingen het
gevolg was van werkzaamheden en
lekken. De overige traden vooral op in
Holysloot.
De drukonderschrijding in Schiphol Oost
duurde vier minuten waarbij de minimum
druk 71kPA bedroeg. De oorzaak van
deze drukonderschrijding is onbekend.
De drukonderschrijding aan de Kometensingel bedroeg acht minuten, waarbij de
minimumdruk 170 kPA bedroeg. Ook hier
is geen oorzaak gevonden.
De drukonderschrijdingen in Holysloot
zijn nader geanalyseerd. Uit deze analyse
blijkt dat deze op specifieke dagen voorkwamen en er geen sprake was van een
algemeen verschijnsel (zie tabel I).
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De oorzaak van deze drukonderschrijdingen in Holysloot is onbekend.
Het gaat hier overigens om een klein dorp
aan het eind van een lange leiding. Van de
zijde van de afnemers zijn overigens nooit
klachten in de richting van het bedrijf
geuit. Nader onderzoek is gaande om te
kijken wat de oorzaken van deze drukonderschrijdingen kunnen zijn geweest.
2.3. Vervangingwatermeters
Zoals bekend zijn in Amsterdam de
huishoudelijke leveringen niet bemeterd.
Het zakelijk verbruik is wel bemeterd.
Uitgaande van de regeling onderhoud
watermeters van de VEWIN heeft
Gemeentewaterleidingen ongeveer
- 15.600 meters met een toegestane stamtijd van 6 jaar;
- 1.500 meters met een toegestane stamtijd van 3 jaar;
- 80 meters met een toegestane stamtijd
van 8,5 jaar.
Deze aantallen resulteren in een noodzakelijk vervangingsprogramma van
respectievelijk 2.600, 500 en 54 meter per
jaar. Daarnaast moeten bij storingen
meters vervangen worden. De resultaten
van 1990 staan in tabel II.
Uit het overzicht blijkt dat op jaarbasis
niet het gehele vervangingsprogramma
gerealiseerd kon worden. Dit was het
gevolg van het tijdelijk openstaan van een
vacature. In de periode dat deze vacature
vervuld was, werd de benodigde produktie wel gehaald.

algemeen voldeed het drinkwater voortdurend aan de gemeten parameters (meer
dan 100), zowel in het pompstation als in
het distributiegebied. Zeer incidenteel
kwamen overschrijdingen voor van de
bacteriën van de coligroep, het aantal
aeromonas bacteriën, het mangaan- en
ijzergehalte, de troebelingsgraad, bestrijdingsmiddelen en PAK's. Verhoogde
waarden werden incidenteel gevonden
voor de koloniegetallen, het chloridegehalte en de totale hardheid. Voor de
koloniegetallen bij 22 en 37 graden en
het chloridegehalte is er feitelijk geen
sprake van overschrijdingen omdat de
norm betrekking heeft op jaargemiddelden. Voor de totale hardheid is
er sprake van procestechnologische

2.4. Waterkwaliteit
In het contract was gesteld dat de waterkwaliteit van het drinkwater zal voldoen
aan de in de Waterleidingwet, het Waterleidingbesluit en de Aanbevelingen van de
VEWIN, gestelde normen. In het
TABEL I- Drukonderschrijdingen.

Perioc [es met drukondersch rijding langer dan twee minuten

Periode

Verspreiding

Aantal

Aantal dagen

eerste
tweede

Oorzaak

Aantal
meetpunten

Werkzaamleidingnet/
spontane lekken

46
9

14
5

8
6

20
5

derde

8

7

11

6

totaal

63

13

22

31

TABEL II - Vervangen watermeters.
Te vervangen
per ]aar

2.600
500
54
3.154

1990
Normale
vervangingen

Vervanging
bi] storing

2.181
322
15
2.518

190
197
15
402

Overigen

Betroffen
meetpunt

26
3
1
1
1

Holysloot
Holysloot
Schiphol-Oost
Holysloot
Kometensingel

32

fluctuaties om de normwaarden waarbij
afwijkingen naar boven en beneden
optreden. Ook hier voldeden de gemiddelde waarden aan hun norm.
In het reine water werden geen nieuwe
bestrijdingsmiddelen gevonden boven
normniveau. De gehalten simazine en

atrazine, metolachloor, chlortal en
bentazon bleven vrijwel altijd onder de
norm. In het reine rivier/duinwater werd
in het najaar éénmaal een normoverschrijding aangetroffen van atrazine
(0,16 microgram per liter). Hetzelfde deed
zich ook éénmaal voor voor metolachloor
(0,20 microgram per liter) en chlortal
(0,30 microgram per liter) in het rivierplassenwater. In de herhalingsmonsters
lagen de waarden in alle gevallen onder
de norm (0,1microgram per liter). De zeer
mobiele (polaire) chloorphenoxyzuren
(MCPP, MCPA, MCPB e.a.) worden in
het reine water niet of nauwelijks boven
de detectiegrens aangetroffen.
In de ruwwaterbronnen (WRK-water,
lkthunepolderwater en ARK-water)
worden verschillende bestrijdingsmiddelen herhaaldelijk aangetroffen in
concentraties boven 0,1 microgram per
liter. Door afbraak, menging en verdunning zowel tijdens duininfiltratie als in
de Waterleidingpias in Loenen konden de
gehalten in het reine water steeds onder
de norm van 0,1microgram per liter
worden gebracht.
Ook het gehalte aan tetrachloororthoftaalzuur (TCOFZ) was sinds december 1989
voortdurend lager dan 0,1 microgram per
liter. Deze stof wordt echter niet als
bestrijdingsmiddel aangemerkt.
Het gehalte aan dikegulac, dat vrijkomt bij
de vitamine C-produktie maar wel als
bestrijdingsmiddel wordt aangemerkt, lag
nog juist boven de norm van
0,1 microgram per liter. Deze geringe
normoverschrijding werd echter gedoogd.
Daarnaast is gerapporteerd over een
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aantal bijzondere gevallen van verontreiniging van het drinkwater.
Smaakklachten Centraal Station
Zo trad vervuiling op bij het vervangen
van een pomp in de particuliere hydrofoorinstallatie van het Centraal Station,
eind maart. Naar aanleiding van smaakklachten en de aanwezigheid van
bacteriën van de coligroep en hoge
koloniegetallen in een monster werd
nader onderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek
dat de conserveringsolie, die was toegepast bij revisie van pompen, onvoldoende was verwijderd.
Naast bacteriologische afwijkingen konden
in de monsters water hoge concentraties
(tot enkele honderden microgrammen per
liter) worden aangetoond van benzeenderivaten, tolueen, para- en orthoxyleen
en naftaleen. Het probleem werd opgelost
door de installatie te isoleren van de rest
van het drinkwatersysteem en langdurig
en krachtig te spoelen. Na drie weken
gaven de genomen monsters geen
afwijkingen meer aan.
Bodemverontreiniging Overtoom
Hen ander bijzonder geval was een
bodemverontreiniging aan de Overtoom.
In de nabijheid van een benzinepomp en
twee ondergrondse opslagtanks, waarvan
was vastgesteld dat deze lekkages
vertoonden, traden smaakklachten op.
Bij analyse konden de volgende
aromatische verbindingen worden vastgesteld: benzeen, xyleen, naftaleen en als
hoogste tolueen in een concentratie van
15 microgram per liter. Op de betreffende
lokatie vond de drinkwatervoorziening
plaats door middel van gietijzeren
distributieleidingen en koperen dienstleidingen. De vervuiling van het drinkwater moest gezocht worden in permeatie
vanuit de vervuilde grond door de
rubberen zadels, die de afdichting vormen
in de verbinding tussen de distributie- en
dienstleidingen. Het probleem werd opgelost door de vervuilde grond te
vervangen, de zadels te vernieuwen en
gedeeltelijk het leidingsysteem om te
leggen. Dit geval heeft aangetoond, ook al
worden er voor de drinkwaterdistributie
metalen leidingen gebruikt, dat er toch
vanuit de verontreinigde bodem
chemische stoffen in het drinkwater
kunnen doordringen door permeatie door
rubberen afdichtingen op de aansluitpunten. In goed overleg met de betrokken
bewoners is deze zaak afgehandeld.
Aëromonas
Veel aandacht werd besteed aan de
aëromonasproblematiek in Weesperkarspel. Gevonden werd dat een grote

toename van aëromonasbacteriën optrad
onder de steunlagen van de langzame
zandfüters. Systematisch schoonmaken
van de ruimten onder deze steunlagen
door spuiten met water onder hoge druk
leidde tot een aanzienlijke reductie van
het aantal aëromonasbacteriën in het
effluent van deze filters. Daarnaast wordt
in grote delen van de stad systematisch
het zogenaamde water-luchtspoelen
toegepast om zoveel mogelijk bezonken
materiaal uit het leidingnet te verwijderen
en daarmee de voedingsbodem waarop
aëromonasbacteriën kunnen groeien
zoveel mogelijk weg te nemen.
2.5. Aan- en afsluitingen
In het contract stonden de volgende
punten.
- Tussen het moment van betaling of als
al betaald is, het moment waarop gemeld
wordt dat de aansluiting gemaakt kan
worden en het moment van realisatie van
de huisaansluiting, zal in 95% van de
gevallen maximaal vier weken liggen.
- Bij geconstateerde bodemverontreiniging wordt de gestelde termijn
van vier weken verlengd tot zes weken.
Dit in verband met extra procedures die
doorlopen worden.
Van deze beide outputdoelstellingen werd
in bijna alle gevallen de termijn van
vier/zes weken ruimschoots overschreden.
Deze overschrijdingen werden bijna in
alle gevallen veroorzaakt door het feit dat
op het moment dat Gemeentewaterleidingen de aansluiting wilde maken
dit onmogelijk was door externe omstandigheden, die of bij de opdrachtgever

of bij derden lagen. Om na te gaan of een
dergelijke normstelling zin heeft, werd een
verdere rubricering van oorzaken van de
vertraging noodzakelijk geacht. In 1991
wordt een meer gedetailleerde registratie
bijgehouden, zodat meer inzicht kan
worden verkregen in deze problematiek.
Het percentage afkeuringen van in bedrijf
te stellen leidingen zou niet hoger zijn dan
20%. Voordat nieuwe of gerepareerde
leidingen in bedrijf gesteld worden,
worden deze gechloord door de chloor- en
spuidienst.
Tabel III geeft de uitkomsten van deze in
bedrijfstellingen aan. De resultaten van
1990 zijn vergeleken met die van 1989.
Hieruit komt naar voren dat de norm
ruimschoots gehaald werd. In 1989 was dit
nog niet het geval.
2.6. Behandeling installatietekeningen
Als contractbepaling was opgenomen dat
tussen het moment dat een installatietekening binnen is en het moment van
goed- dan wel afkeuring maximaal
20 dagen zullen liggen.
TABEL III - In bedrijfnemen leidingen.
In bedrijf gestelde leidingen
Totaal aantal
643
564
51
22
2
0
3
1

leidingen
in een keer goedgekeurd
in twee keer goedgekeurd
in drie keer goedgekeurd
in vier keer goedgekeurd
in vijf keer goedgekeurd
in zes keer goedgekeurd
in zeven keer goedgekeurd

%
1990

1989

100

100

87,7
7,9
3,4
0,3
0
0,5
0,2

75,0
16,2
5,1
2,3
0,7
0,7
0
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Er werden 647 installatietekeningen
ontvangen. Bij 228 stuks (35%) werd de
behandelingstermijn van maximaal
20 dagen overschreden. Dit overschrijdingspercentage is hoog. Een directe
oorzaak kan niet exact worden aangegeven. Nader onderzoek is ingesteld
naar de oorzaken van deze relatief grote
overschrijding.
2.7. Controlegevaarlijke bedrijven
Contractdoelstelling is dat jaarlijks
minimaal 500 gevaarlijke bedrijven zullen
worden gecontroleerd. Door structurele
onderbezetting van het betreffende
inspectie-onderdeel zijn in 1990 slechts
292 van dergelijke bedrijven gecontroleerd. Inmiddels zijn organisatorisch
maatregelen genomen om deze onderbezetting op te heffen.
3. Behandeling klachten
Voor de behandeling van klachten is in
het contract onderscheid gemaakt tussen
verschillende categorieën van klachten.
3.1. Roestklachten
Als contractbepaling is opgenomen dat het
aantal gebeurtenissen dat aanleiding zal
geven tot roestklachten niet meer dan 100
per jaar zal bedragen.
In 1990 gaven echter 316 gebeurtenissen
aanleiding tot roestklachten, een aanzienlijke overschrijding dus.
Dit hoge aantal is ontstaan doordat
Gemeentewaterleidingen veel werkzaamheden had uit te voeren in (bekende)
roestgevoelige buurten. Dit zijn vooral die
buurten waar de menging van het duinwater en het plassenwater optreedt.
Naar aanleiding van de roestklachten
wordt onderzoek uitgevoerd. Vaak is het
voldoende de leidingen te reinigen door
het 'water- en luchtspoelen'. Tijdens deze
reinigingswerkzaamheid is de snelheid in
de leiding hoog, waardoor ook door de
'schurende' werking van de toegevoegde
lucht, sediment- en roestdeeltjes losraken.
Dit kan tijdelijk weer aanleiding geven tot
nieuwe klachten.
Hetzelfde is het geval bij het vervangen
van leidingen.
Nadere rubricering van de gevallen gaf als
uitkomst dat 169 gebeurtenissen (53%)
naar aanleiding van werkzaamheden van
Gemeentewaterleidingen ontstonden en
147 gebeurtenissen (47%) naar aanleiding
van het gebruik van leidingen door
derden. Dit is vooral het gevolg van
gebruik door de brandweer.
3.2. Andere klachten waterkwaliteit
Het contract geeft aan dat bij klachten

over de waterkwaliteit, behalve roestklachten, nog dezelfde dag een watermonster genomen wordt, tenzij de klager
of klaagster aangeeft dat het op die dag
onmogelijk is.
In 1990 betrof dit 51klachten, die alle
dezelfde dag bemonsterd zijn.
3.3. Ongewensteafsluitingen
Het contract bepaalt dat ongewenste
afsluitingen die ontstaan door fouten in de
bedrijfsvoering van Gemeentewaterleidingen binnen 4 uur verholpen
zullen zijn.
In 1990 betrof dit 312 ongewenste
afsluitingen, verdeeld over 162 incidenten,
die alle binnen 4 uur verholpen waren.

publiek bekend. Conclusie is dat op een
dergelijk punt voortdurende informatievoorziening nodig is.
Door personeelsmutaties is de banddiapresentatie niet in 1990 gereed gekomen.
In 'De Oranjekom' zijn in het kader van
het natuurbeheer bij Gemeentewaterleidingen zes wisseltentoonstellingen
gehouden met als thema's: vogelvrij,
vleermuizen, bijen, paddestoelen, roofvogels en wees wijs met water.

3.4. Overige klachten
Over aard, aantal en wijze van afhandeling
van andere klachten zal per geval worden
gerapporteerd. De gemiddelde behandelingsduur van de betreffende
klachten zal niet meer dan 20 werkdagen
bedragen.
In 1990 zijn tien klachten ontvangen van
zeer uiteenlopende aard. Alle klachten zijn
schriftelijk en/of mondeling afgehandeld.
De gemiddelde behandelingsduur
bedroeg 19 werkdagen.
4. Voorlichting
Op het gebied van de voorlichting is in het
contract opgenomen dat naast de gewone
voorlichtingsactiviteiten een aantal
bijzondere activiteiten zal plaatsvinden.
Deze waren voor 1990:
- landelijke VEWIN-campagnes zullen
regionaal worden ondersteund;
- tenminste éénmaal zal in de gemeentelijke omnibusenquête een vragenlijst van
Gemeentewaterleidingen worden
opgenomen;
- tenminste één op het publiek gerichte
banddia-presentatie zal worden gemaakt;
- in het bezoekerscentrum 'De Oranjekom' zullen tenminste drie wisseltentoonstellingen worden gehouden.
De landelijke VEWIN-campagnes 'Vorstpreventie' en 'Wees wijs met water' zijn
ondersteund met folders, artikelen in
stadsbladen en dergelijke en een tentoonstelling die afwisselend in verschillende
gebouwen in de gemeente wordt
opgesteld.
In de omnibusenquête is een vragenlijst
opgenomen waarin werd nagegaan of nog
bij het publiek bekend was dat sinds 1987
onthard water wordt geleverd. Uitkomst
was dat dit nog slechts bij 14%van de
bevolking bekend was. In 1987, direct na
de ingebruikname van de centrale deelontharders was dit bij 60% van het

5. Personeel
In het contract zijn bepalingen opgenomen die vastleggen dat Gemeentewaterleidingen uitvoering geeft aan de
door het gemeentebestuur vastgestelde
positieve actiebeleid. Dit beleid is er in het
algemeen op gericht om de samenstelling
van het gemeentelijke personeelsbestand
binnen een aantal jaren een afspiegeling te
laten zijn van de samenstelling van de
bevolking in Amsterdam.
Bij het vervullen van vacatures moet
daarom voorrang worden gegeven worden
aan vrouwen, leden van etnische minderheden en mensen die onder de definitie
van de WAGW vallen.
Als streefcijfers zijn in het contract
opgenomen dat bij het vervullen van
vacatures deze categorieën als aandeel
zullen hebben:
- vrouwen 33%;
- etnische minderheden 10%;
- WAGW 7%.
Bij de vervulling van vacatures in 1990
heeft slechts voor een deel instroom van
buitenaf plaatsgevonden omdat voorrang
gegeven wordt aan GW-ers die herplaatst
moeten worden door bezuinigings-
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maatregelen, gedeeltelijke afkeuring
enzovoort. Daarna wordt voorrang
gegeven aan medewerkers in vaste dienst
bij de gemeente die herplaatst moeten
worden.
Bij de werving wordt als voorrangsvolgorde gehanteerd:
1. te herplaatsen GW-ers en carrière- en
loopbaanafspraken;
2. te herplaatsen gemeente-ambtenaren
(buiten Gemeentewaterleidingen);
3. interne gemeentelijke sollicitanten;
4. voorkeursgroepen die via gerichte
bureaus worden benaderd;
5. externe sollicitanten.
Omdat het voor een technisch bedrijf als
Gemeentewaterleidingen erg moeilijk
blijkt te zijn om voldoende aanbod uit
voorkeursgroepen te krijgen, is stap 4
door het bedrijf zelf in deze volgorde
opgenomen.
De realisatie van de streefcijfers was in
1990 als volgt:
Streef- Realisatie
cijfer

Vacature
vervulling

27%
7,7%
9,5%

- vrouwen
33%
- etnische minderheden 10%
- WAGW-ers
7%

Hoewel de (uitdagende) streefcijfers niet
gehaald zijn, is er wel een duidelijke
bijdrage geleverd aan het gemeentelijke
beleid.
Op bedrijfsniveau was de samenstelling
van het personeelsbestand per 1januari
1991als volgt:
1989
Totaal aantal
medewerkers
waarvan
- vrouwen
- etnische
minderheden
- WAGW-ers

1990

617 100%

629 100%

74

12,0%

83

13,2%

26
25

4,2%
4,1%

31
30

5%
4,9%

Om te adstrueren dat het percentage
vrouwen in technische beroepen erg laag
ligt, is een nadere verdeling gemaakt over
technische en niet-technische afdelingen
(zie tabel IV).
6. Financiën
De jaarlijkse inkomsten en uitgaven van
het bedrijf zijn in de jaarlijkse exploitatierekening verdeeld in de categorieën
beheersbaar (personeelskosten, onderhoud, energiegebruik, invordering
enzovoort) en onbeheersbaar (rente,
kapitaalslasten, prijsontwikkeling, energie
en chemicaliën, sociale lasten enzovoort).

Ook gedeeltelijk beheersbare posten
worden gesplitst in een beheersbaar en
een onbeheersbaar deel.

De gemeenteraad, in casu de Commissie
van Bijstand voor de Nutsbedrijven,
fungeert in een dergelijk contract als een
soort verbruikersraad.

Na vaststelling van de jaarrekening wordt
extra comptabel het exploitatieresultaat
van het beheersbare deel van de gewone
dienst vastgesteld.
In het vorige artikel is aangegeven welke
bepalingen in het contract zijn opgenomen
over de vorming van een egalisatiereserve
en de vrije besteding door het bedrijf van
een positief resultaat. Voor 1990 waren
overigens uitzonderingsbepalingen
opgenomen over het beheersbaar zijn van
de personeelskosten en de onderhoudskosten. Deze uitzondering is gemaakt,
omdat het gemeentebestuur en de
directeur van Gemeentewaterleidingen
nog geen overeenstemming hadden
bereikt over het niveau van de middelen
die voor deze aspecten vereist zijn als
uitgangspunt voor een contract.
Het betreffende overgangsartikel stelt dat
niet uit te sluiten overschrijdingen op de
personeelskosten (inclusief uitzendkrachten) en onderhoudskosten per
ultimo 1990 niet ten laste van Gemeentewaterleidingen zullen worden gebracht.
Eind 1990 gaven de niet-uitgesloten
beheersbare kosten een gering overschot
van f 5.152,- te zien. Dit bedrag is aan de
egalisatiereserve toegevoegd.

TABEL IV - Percentage vrouwen per afdeling.
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Percentage vrouwen
1989
1990

Algemene Zaken
Personele Zaken
Financieel Economische Zaken
Waterkwaliteitsbewaking

Technisch
- Produktie Oost
- Produktie West
- Vestiging Stad
- Distributie
- Ontwikkelding en Ontwerp
Produktiemiddelen en Gebouwen
- Natuur en Terreinbeheer
- Procesontwikkeling

Over de algemene bedrijfsvoering zal
uiteraard een overeenkomst vastgesteld
moeten worden tussen gemeentebestuur
en directie.
Over het niveau van de dienstverlening
kan ook aan een gebruikersraadachtig
orgaan, waarin ook vertegenwoordigers
van specifieke maatschappelijke
groeperingen opgenomen kunnen zijn,
worden gerapporteerd.
De betreffende meningsvorming is in
Amsterdam nog niet afgerond, maar zal
ongetwijfeld na het einde van het tweede
proefjaar voor het kwaliteitscontract zijn
beslag krijgen.
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7. Nabeschouwing
De eerste ervaring met het kwaliteitscontract was leerzaam. Het bedrijf werd
gedwongen om gegevens bij te houden
die in het verleden dikwijls niet
systematisch werden geregistreerd en die
betrekking hebben op de kwaliteit van de
dienstverlening.
In veel gevallen bleek de dienstverlening
inderdaad te liggen op het ingeschatte
niveau. Bij een aantal activiteiten was dit
niet het geval, wat direct aanleiding gaf tot
nadere analyse van de oorzaken hiervan
en de mogelijkheden om bij te sturen.

Afdeling
Niet-technisch

Punt van overweging zal echter in de
toekomst zijn of dit de meest wenselijke
opzet is of dat er beter een scheiding
gemaakt kan worden tussen
- een managementcontract, dat meer
integraal op de algemene bedrijfsvoering
is gericht,
- een kwaliteitscontract, dat zich specifiek
richt op de dienstverlening aan de samenleving.

42,4
46,7
33,3
21,6

38,9
50,0
32,6
29,2

3.7
6,8
2.3
2,7

5,7
5,0
2,7
2,7

3,7
0
20,0

3,4
0
18,8
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with interruptions in the supply system or at the
production plant.
Optimal alignment of the two conflicting functions
is not easily realised without automation.
Acomputer program has been developed for the
Berenplaat supply area of the Rotterdam Water
Works, that enables optimal use of clean water
storage reservoirs using predicted daily and hourly
demand.
Production at each hour of the day is calculated to
ensure an amount in storage sufficient for an
agreed number of hours at a more or less constant
production rate.
For over 1V4 years the program has been in use at
the Berenplaat plant. Upon successful completion
of the test period and after necessary adaptations to
different circumstances, the program is now also in
use at the Kralingen plant. This is the first
application of such a program in the Netherlands.
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PAUL K. BAGGELAAR:
Forecasting the daily water use in the
provision area of'de Berenplaat'
This article deals with the development and
evaluation of amethod to forecast the daily water
use in the provision area of'de Berenplaat'.
These forecasts are needed for an optimal
regulation of the production process of drinking
water. Use has been made of aBox-Jenkins model
that takes into account non-weekend holidays and
the evaporation in the area. The model generates
precise forecasts and performs still well after three
vears, with a mean absolute forecasting error of
only2.6%.

