Amendement “Focus 2020 en onze Continuïteit”
De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 29 oktober
2020 betreffende de behandeling van de najaarsnota 2020 onder agendapunt 6:
Constaterende dat:
- De raad op 18 juni j.l. een besluit over Focus 2020 heeft genomen omdat de organisatie versterkt
moet worden om goed ingespeeld te blijven op vraagstukken in het belang onze samenleving. 1)
- Het een besluit betreft van majeure organisatorische maatregelen ter grootte van €838.723,= in
2020 waarvan per 18 juni j.l. reeds € 700.000,= aan verplichtingen zijn aangegaan. 1)
- Het verzoek van het college bevatte een extra bedrag van € 400.000,= voor 2021. 1)
- Het budget bevat € 100.000,= voor onder meer het onderzoek door Deloitte en voor het
programma bedrijfsvoering € 738.723,= ondersteuning/inhuur op diverse beleidsterreinen. 2)
- Inhuur, behoudens bijzondere omstandigheden, niet via de P&C-cycli wordt gerapporteerd. 2)
- Het belangrijkste risico is dat de inhoudelijke beleidsdoelstellingen niet worden gehaald. 2)
- De najaarsnota 2020 zich op de politieke hoofdlijnen dient te richten. 3)
Overwegende dat:
- De raad bij Focus 2020 in positie moet worden gebracht om de voortgang en het halen van haar
politieke inhoudelijke beleidsdoelstellingen te kunnen monitoren;
- Focus 2020 een zeer bijzondere omstandigheid is waarbij het belangrijkste risico is dat deze
doelstellingen niet gehaald worden wat voorkomen moet worden.
- Focus 2020 een belangijke politieke hoofdlijn m.b.t. de continuiteit van de bedrijfsvoering en van
onze beleidsdoelstellingen is.
- Focus 2020 gerealiseerd moet worden door de beleidsdoelstellingen te verwoorden in de P&C
documenten bij het programma’s bedrijfsvoering en risico’s.
Besluit:
Om in deze najaarsnota c.q. als addendum Focus 2020 toe te voegen bij:
1. Programma bedrijfsvoering, ontwikkeling programma, mutaties en toelichting.
2. Risico’s waarin omschreven welke beleidsdoelstellingen risico’s lopen en in welke mate.
3. In de gehele P&C-cyclus doorvoeren gedurende de looptijd van Focus 2020.
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie PHILIPPO – Robert Philippo

1)

zie bespreking en raadsbesluit d.d. 18-6 j.l. 2) zie beantwoording technische vragen najaarsnota 2020. 3) zie najaarsnota 2020 blz. 1.

