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MEMO 
 

Aan : Raad gemeente Leusden 

Cc :  

Van : College van burgemeester en wethouders 

Datum : donderdag 8 oktober 2020 

Betreft : Uitvoering motie Lariks  

 
Aanleiding 
In de Rib van 25 september jl. (2020-07). hebben wij aangegeven dat wij in september een  
onderzoeksopdracht gingen voorbereiden voor een onafhankelijk onderzoek door een extern 
onderzoeksbureau naar aanleiding van de motie van de raad (M. 10.10. van 9 juli 2020). In 
deze motie wordt het college verzocht de raad te dienen met een onafhankelijke evaluatie 
van Lariks waarin antwoord wordt gegeven op de vragen die Lariks zichzelf in het 
jaarverslag 2019 heeft gesteld. In deze Rib hebben wij tevens aangegeven dat er een 
gesprek zou plaatsvinden met de Raad van Toezicht van Lariks naar aanleiding van het 
afscheid van de directeur bestuurder van Lariks per 1 november 2020. 
 
Wijziging tijdlijn 
Het gesprek met de Raad van Toezicht van Lariks heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarin 
deelde de Raad van Toezicht dat zij op korte termijn een interim directeur/bestuurder 
aanstelt, die de opdracht krijgt om in zes maanden toe te werken naar een meer zakelijke en 
bedrijfsmatige aansturing van Lariks, waarbij voldoende kwaliteit van de dienstverlening 
gehandhaafd blijft. In deze periode van zes maanden zal er gebouwd worden aan een 
passende bedrijfsvoering waarmee naast verbetering van het inzicht in de kostenefficiency 
van Lariks vooral de effectiviteit van de uitvoering van de zorgverlening in relatie tot de 
daaraan verbonden kosten beter aantoonbaar wordt. 
Het streven is er ook op gericht om te bouwen aan het vertrouwen in een effectieve 
samenwerking tussen gemeente, Lariks en andere stakeholders. Het is belangrijk dat er 
zowel door de gemeente Leusden als door Lariks een heldere en gezamenlijke koers 
geformuleerd en uitgedragen wordt naar de stakeholders (inwoners, gemeenteraad en 
samenwerkingspartners). 
Deze aanpak van de Raad van Toezicht sluit aan bij onze behoefte en doelen als college. 
We sluiten dan ook graag aan bij de lijn die hiermee wordt ingezet. Gezien deze - sinds het 
aannemen van de motie door de raad - nieuwe realiteit, willen wij de tijdlijn van de uitvoering 
van de motie hier dan ook op laten aansluiten.  
 
Evaluatie en monitoring 
Dit betekent dat na deze periode van zes maanden (november 2020 – eind april 2021) er 
een onafhankelijke eindevaluatie zal plaatsvinden waarbij ook de vragen van de raad uit de 
motie beantwoord zullen worden. Gedurende het traject van 6 maanden zal het proces in 
goede afstemming met Raad van Toezicht en interim directeur-bestuurder gemonitord 
worden, zodat er waar nodig bijgestuurd kan worden. 
 


