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De gemeenteraad van Leusden bijeen in de raadsvergadering van 11 november 2021,
agendapunt 7. RV Lariks Toekomstgericht en bestendig
Onderwerp: Positionering Lariks
Overwegende dat:
-

-

-

9 juli 2020 de raad unaniem een motie over Lariks heeft aangenomen;
aan het eerste verzoek uit de motie met het onderzoek van Twijnstra Gudde is
voldaan (het verzoek luidde: de raad 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);
het tweede verzoek uit de motie niet aan bod is gekomen (dat verzoek luidde: 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);
uit de actuele ontwikkelingen en het onderzoek van TG naar voren komt dat
duidelijkheid over de positionering van Lariks wel een relevant onderwerp is;
de raad graag wil weten of we Lariks moeten zien als een uitvoeringsorganisatie van
de gemeente of als een zelfstandige onderneming die o.a. met subsidie van de
gemeente zorg- en welzijnstaken voor de gemeente doet, met alle opties die daar
tussen zitten;
er in de tussentijd actuele ontwikkelingen (formatie) binnen welzijn en zorg zoals de
WMO, de centralisatie en/of voorgenomen regionale inkoop van met name de
gespecialiseerde jeugdzorg, Juiste Zorg op de Juiste Plaats (JZodJP) gaande zijn die
van invloed zijn of worden op de positie en kerntaken van de gemeente en Lariks.

Verzoekt het college:
Uiterlijk februari 2022 een sessie met de raad te organiseren waarin tegen de achtergrond
visie op het (gewenste en noodzakelijke) activiteitenpatroon van Lariks, van actuele
ontwikkelingen, de huidige positie van Lariks maar ook andere (toekomstige) opties c.q.
scenario's die er zijn, aan de orde komen;
Hierin nadrukkelijk mee te nemen de gevolgen die de verschillende (toekomstige) opties
hebben voor de samenwerking tussen gemeente en Lariks, voor de governance structuur
van Lariks en voor de inwoners;
Dit voor te bereiden samen met een delegatie vanuit de raad;
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