
MEMO

Aan : Gemeenteraad
Cc :
Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : dinsdag 1 december 2020
Betreft : Nadere toelichting traject Lariks-Gemeente

Aanleiding
In de vergadering van de raad d.d. 19 november is de memo van het college d.d. 12 oktober 
(L257071) aan de orde gekomen. Deze vervolgmemo heeft als doel om een antwoord te 
geven op vragen die er leven bij verschillende raadsleden over het traject Lariks- gemeente. 

Toelichting traject
In onze memo van 12 oktober hebben we aangegeven dat wij willen aansluiten bij de 
aanpak van de Raad van Toezicht van Lariks, aangezien deze goed aansluit bij onze 
behoefte en doelen als college. De RvT van Lariks heeft een interim directeur aangesteld 
voor de periode van zes maanden om de bedrijfsvoering (efficiency) en effectiviteit (aandeel 
Lariks in kostenbeheersing SD met behoud van kwaliteit van zorg)  op orde te krijgen en ook 
om te bouwen aan een goede en effectieve samenwerking met de gemeente en andere 
samenwerkingspartijen. Hiermee willen we ook voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan 
en dat er twee opdrachten naast elkaar lopen in plaats van met elkaar te werken aan een 
gezamenlijke koers voor de toekomst. Hiervoor hebben we een stuurgroep ingesteld met 
daarin de twee betrokken wethouders, afvaardiging RvT Lariks, interim-directeur Lariks en 
teammanager en accountmanager Sociaal Domein van de gemeente. Deze stuurgroep geeft 
sturing aan het gemeenschappelijke traject. De interim-directeur van Lariks zal na een 
probleemanalyse een plan van aanpak opstellen. De probleemanalyse en het plan van 
aanpak zal worden voorgelegd aan de stuurgroep. De stuurgroep bepaalt ook wanneer de 
resultaten van dit plan worden beoordeeld. Dit zal worden gedaan door een door de 
gemeente aangestelde externe partij. Deze externe partij zal het gehele proces vanaf het 
begin volgen en bewaken en is verantwoordelijk voor de eindevaluatie en eindadvies. 
Tevens zal deze partij de gemeente ondersteunen bij de verbetering van haar rol als 
opdrachtgever. 

Informatie raad
In januari/februari zal door de interim-directeur Lariks en de teammanager Sociaal Domein 
een presentatie gegeven worden aan de raad over de stand van zaken van de opdracht. We 
denken nu dat de eindevaluatie begin mei 2020 zal plaatsvinden, maar we zullen u in de 
bijeenkomst van jan/februari aangeven of dit eerder mogelijk is. 
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