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De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 9 juli 2020 
agendapunt 7.  RV  Kaderbrief 

Onderwerp: Lariks 

Overwegende dat: 
- 	Lariks in opdracht van de gemeente Leusden uitvoering geeft aan de Jeugdwet, WMO 

en het welzijnswerk; 
- 	er in de loop der jaren door de transformatie en transitie in het Sociaal Domein veel 

taken bij zijn gekomen bij Lariks; 
- 	gemeente en Lariks samen aan de lat staan voor een doelgericht en doeltreffend 

antwoord op hulpvragen en zorgen van inwoners; 
- 	uit recent landelijk onderzoek blijkt dat wijkteams de afgelopen jaren onvoldoende 

toekwamen aan preventief werken en aan vroegsignalering; 
- 	Lariks zelf in 2019 is gestart met een transformatieplan 2.0; 
- 	in het jaarverslag 2019 van Lariks de vragen worden gesteld: 

1) is de beweging naar voren gemaakt? 
2) op welke fronten gaat het goed? 
3) waar blijven de resultaten achter? 
4) zijn hier verklaringen voor? 
5) kan er worden bijgestuurd? 
6) wat is hiervoor nodig maar geen duidelijk antwoord wordt gegeven? 

- 	in toenemende mate blijkt dat er bij  stakeholders  geen gemeenschappelijk 
verwachtingspatroon is over rol, taken en positie van Lariks. 

Verzoekt het college: 

- 	de raad te dienen met een onafhankelijke evaluatie van Lariks waarin antwoord wordt 
gegeven op de vragen die Lariks zichzelf in het jaarverslag heeft gesteld; 

- 	in december te komen met een voorstel voor herijking van de rol, taken en positie van 
Lariks waardoor gemeente en inwoners weer duidelijk hebben wat ze wel en niet van 
Lariks mogen verwachten; 

- 	waarbij overigens het samen aan de lat staan als gemeente en Lariks voor een goede 
zorg aan inwoners een leidend principe blijft. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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