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Evaluatieonderzoek Lariks en presentatie investeringsvoorstel Lariks 
Wethouder Kiel geeft aan dat wethouder Van der Vegte helaas verhinderd is wegens verplichting 
elders. Zij zal later aanschuiven. 
De heer Lauwerier, onderzoeker TwijnstraGudde, geeft toelichting op het evaluatieonderzoek. Hij sluit 
af met de oproep: kijk wat nodig is om beweging naar voren te maken en wat heb je er voor over. 
Praat over wat je wil bereiken en niet alleen over input en capaciteit die daarvoor nodig is. 

De heer Grijpma, directeur Lariks, geeft toelichting op het verbeterplan “Lariks - Toekomstgericht en 
bestendig”. Investeren in Lariks is nodig: inwoners sneller geholpen, geen wachtlijsten, maak verschil 
in de toegang tot zorg, zet in op eigen netwerk, let op het aantal maatwerkbeschikkingen, creëer 
gezonde werkomgeving, creëer ontwikkelruimte en innovatiekracht. Faciliteer en ondersteun 
vrijwilligersorganisaties, ingericht voor landelijke en regionale ontwikkelingen, realiseer besparing in de 
hele keten.
Om dit te realiseren wordt voorgesteld om de staf van Lariks te herinrichten, uitbreiding formatie 3,7 
fte en verder flexibele ruimte voor vervanging en projecten. 
Advies Lauwerier: heb gesprek over wat maatregelen moeten opleveren. Advies versteking op vlak 
van algemene voorzieningen: formuleer scherper de algemene voorzieningen. Wmo Jeugd wees 
specifiek waar je op in wilt zetten. 

Het raadsvoorstel Lariks Toekomstgericht & bestendig wordt op 28 oktober behandeld in de 
informatieronde. Op 11 november beslist de raad over het voorstel. 

Inkoop sociaal domein 2023
Presentatie begint met uitgangspunten: inkoop 2023 als onderdeel transformatieopgave, hiaten en 
tekort, één financieringssysteem en meer samenwerking in de keten.
Inkoopkaders: voldoende kwaliteit goede hulp, duurzaam partnerschap, afspraken op taakopgaven, 
gebiedsgericht werken, gezamenlijke monitoring en intensieve relatie met aanbieders. 
Drie percelen: specialistische jeugdhulp, ambulante volwassenen en beschermd wonen, en  
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.
Voorbereiding van de inkoop start dit najaar. Gunning rond mei 2022. Start met de nieuwe 
contractpartners in 2023. 
Inkoop sociaal domein heeft relatie met de regiovisies die op 30 september zijn vastgesteld door de 
raad. De heer Kuipers gaat in op enkele aandachtspunten die bij de vaststelling van de regiovisies 
door de raad zijn aangedragen: minder aanbieders, kwalitatief aanbod, wachtlijsten, hoe inwoners en 
zorgvragers betrekken bij de inkoop.

Biezenkamp: aanpak problematiek 
Voorafgaand is een raadswandeling georganiseerd. 
De heer Blok gebiedsmanager Biezenkamp, geeft presentatie over de top 5: rijdende scooters en 
auto’s op het plein, snelle fietsers over het plein, hangjongeren, verkeerssituatie kinderdagverblijf, 
Ossensteegje. Ook de losplaats bij de Lidl vraagt om een oplossing. 
Duurdere ingrepen zijn het plaatsen van camera’s en de grote infrastructurele aanpassingen. Het 
advies van de gebiedsmanager komt binnenkort beschikbaar. 
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