
 

1) Het project FOCUS behelst Focus 2020, 2021 en 2022 en verder. 

Amendement “Project FOCUS 1)” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op 17 december 2020. 

Betreffende de behandeling en vaststelling van het project FOCUS onderdeel “Stutten en 

Verstevigen”, agendapunt 6. 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

Bij het voorstel van het project FOCUS “Stutten en Verstevigen” wordt het voorgesteld besluit als 

volgt aangepast: 

 Na punt 4 als punt 5 opvoeren: Het college opdracht te geven van het gehele project FOCUS een 

plan van aanpak op hoofdlijnen op te stellen en ter besluitvorming aan de Raad in februari 2021 

voor te leggen. Het huidige punt 5 veranderen in punt 6. 

 

Toelichting: 

 

De raad heeft op 18 juni 2020 een besluit over Focus 2020 genomen omdat de organisatie versterkt 

moet worden om goed ingespeeld te blijven op vraagstukken in het belang van onze samenleving. De 

raad heeft toen besloten om majeure organisatorische maatregelen ter grootte van €838.723,= te 

nemen. Inmiddels heeft Deloitte een advies uitgebracht en de raad heeft op 10 december van het 

college een voorstel ontvangen voor Focus 2021 en Focus 2022 met een begrote waarde van 2,2 

miljoen euro om onze organsatie volgens dit advies slagkracht te geven. Het totale project FOCUS is 

begroot op 3 miljoen euro. Dit voorstel is op 16 december herzien in een voorstel op basis van een 

knip tussen korte en lange termijn, de invulling van 7 fte, tijdelijke inhuur en een directie secretaris.  

 

Gezien de risico’s en de financiele impact is het verstandig dat de Raad bij het project FOCUS in 

positie wordt gebracht om de voortgang, het halen van haar politieke inhoudelijke 

beleidsdoelstellingen en de continuiteit van het project te kunnen monitoren. Het is wenselijk dat 

het project FOCUS op basis van de aanbevelingen van Deloitte zowel voor de korte als lange termijn 

in een plan van aanpak op hoofdlijnen wordt verwerkt en de raad in februari 2021 wordt 

aangeboden zodat zij indien nodig tijdig kan bijsturen.  

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo     


