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Raadsinformatiebrief Stand van zaken Rubicon

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief

Inleiding

Rubicon Jeugdzorg levert voor Noord - en Midden Limburg enkele cruciale zorgfuncties
(gecontracteerde aanbieder Jeugdhulp).

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad informeren over de stand van zaken met betrekk¡ng tot Rubicon.

Argumenten

1. Rubicon heeft om liquiditeitssteun gevraagd.
Recent is naar voren gekomen dat er bij Rubicon een tekort aan liquide middelen ontstaat
voor de maanden december 2018 en januari 2019.

2.Om de zorgcontinuiteit te waarborgen, zijn afspraken gemaakt met Rubicon over
tijdelijke financiële ondersteuning op basis van nog te leveren zorg.
Gemeenten zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van
gecontracteerde aanbieders, maar zijn wel gezamenlijk verantwoordelijk voor de
zorgcontinuiteit voor de kwetsbare (jeugdige) cliënten. Daarom hebben de 14 gemeenten
van Noord- en Midden-Limburg gezamenlijk, en gelet op de urgentie van de situatie onder
hoge tijdsdruk, afspraken met Rubicon gemaakt over de zorgcontinuiteit en tijdelijke
financiële ondersteuning op basis van nog te leveren zorg. In bijgevoegde concept-
raadsbrief wordt dit verder toegelicht.
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Kanttekeningen en risico's
n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
n.v.t.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
n.v.t.

Com mun icatie/ participatie

Door middel van bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Rubicon.

Overleg gevoerd met

Intern: G. Poell (strategisch beleidsadviseur Sociaal Domein)

Extern: ambtelijke kerngroep Noord- en Midden-Limburg
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