
Terugkoppeling Werkgroep Sociaal Domein
15 september 20.00 uur, digitaal.
Aanwezig: Karolien Pouwels, Annet Belt, Hennie Caarels, Albert Kramer, Denise Houtveen, Reina 
Dijksterhuis, Jan Mülder, Esther Mouissie, Kelly Suvaal, Anita Wiersinga; Ina Schutte, griffier. 

1. Opening en welkom

2. Verslag vorige werkgroep
Terugkoppeling 7 juni – geen opmerkingen.

3. Evaluatieonderzoek Lariks+
4. Raadsvoorstel Lariks

De werkgroep bespreekt agendapunt 3 en 4 integraal.
Doel van deze extra bijeenkomst is ongemak weghalen dat is ontstaan doordat de raadsleden 
de Uitwisseling over het Evaluatieonderzoek Lariks van TG en het raadsvoorstel Lariks van de 
agenda heeft gehaald. 
Oorzaak van de onrust bij de raad lag in het feit dat de raad een stuk verbinding miste tussen 
de presentatie/uitwisseling evaluatie Lariks en raadsvoorstel Lariks in relatie tot de hoogte 
van het budget dat gevraagd wordt voor Lariks.
- Voor organisatie en college was het de bedoeling om de onderbouwing van het 

raadsvoorstel mondeling te doen middels het feitenrelaas van de interim-directeur 
Lariks. 

- Voor de raad was dit een stap te ver om in mee te gaan, gezien het feit dat in het 
raadsvoorstel veel geld wordt gevraagd. De koppeling miste. En belangrijke vraag hoe is 
tot het bedrag van 5 ton is gekomen, welke berekening ligt daaronder, welke tekorten. 

Op verzoek van de wethouders geven raadsleden het volgende mee:
- Houtveen: wat wordt er echt in Lariks gedaan? Specificering waar gaat het geld heen? 
- Belt: rapport TG roept op om te focussen op doelen en met welke inzet. Dekt de 

gevraagde 3,71 fte alles?
- Dijsterhuis: kijk naar de motie, zijn alle vragen beantwoord. Neem die mee in de 

presentatie.
- Kramer: kijk goed naar de voorstellen en maakt afweging of dit nu voldoende is. Groot 

probleem is administratieve lasten.
- Carels: laat zich graag verrassen door de presentaties.
- Jan: link met wat het gaat opleveren en meer informatie over administratiekosten. 

5. Werkagenda volgende vergaderingen / planning derde en vierde kwartaal
 Onderzoek PGB, fraude PGB. Vraagstelling moet scherper. 
 Aanbestedingsprocedures Soc. Domein

Korte toelichting hoe de aanbesteding SD werkt. Hoe bereiken we een ruimer 
speelveld van aanbieders? 

 Volgende vergadering 15 november, 20.00 uur in Huis van Leusden. 

6. Wat verder ter tafel komt
Geen input. 

7. Sluiting


