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Stand van zaken Rubicon
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Geachte raadsleden,

Naar aanleiding van de situatie bij Rubicon waarover afgelopen 12 december is bericht in
de media, praten wij u ook graag beknopt bij over de huidige stand van zaken bij
Rubicon.

Rubicon Jeugdzorg levert voor Noord - en Midden Limburg enkele cruciale zorgfuncties.
Het aanbod is breed en omvat onder meer: gezinshuizen, behandelgroepen, ambulante
zorg, pleegzorg, crisiszorg en een uitgebreid aanbod inzake hulpverlening bij
echtscheidingen, traumaverwerking en gedragsondersteuning. Op dit moment zijn er circa
980 kinderen die gebruik maken van diensten van Rubicon.

Rubicon gaat per 1 januari a.s. fuseren met de Conrisq Groep. Daartoe heeft de Raad van
Toezicht van Conrisq op 10 december jl., onder voorwaarden, besloten. Dit doet Rubicon
vanwege zorginhoudelijke en financiële redenen. Rubicon heeft haar medewerkers en de
vakbonden hierover geïnformeerd.

1. Gezamenlijk overleg gemeenten - Rubicon
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorgcontinuiteit van inwoners met jeugdhulp.
Eind 2Ot7 zijn de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg daarom gezamenlijk
ambtelijk in gesprek gegaan met Rubicon over de hoogte van kostprijzen en daaraan
gerelateerde tarieven en de stroef lopende bedrijfsvoeringsprocessen (als facturatie en
(management)informatievoorziening). Door een extern onderzoeksbureau is vervolgens
onderzoek gedaan. Naar aanleiding van de uitkomsten van dat onderzoek is er medio
september 2018 een ambtelijke kerngroep uit Midden- en Noord-Limburg samengesteld.
Deze kerngroep is in gesprek gegaan met het management van Rubicon, met het doel dat
Rubicon een businesscase opstelt, met daarin de verbeterslagen die Rubicon zal gaan
uitvoeren om een financieel gezonde organisatie te worden.
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Daarnaast zijn er bestuurlijke trekkers aangewezen. Dit zijn de drie regionale bestuurlijke
trekkers jeugdhulp van de regio's Midden-Limburg Oost, Midden-Limburg West en Limburg
Noord.

Uit de (intensieve) gesprekken met Rubicon is recent naar voren gekomen dat er een
tekort aan liquide middelen ontstaat voor de maanden december 2018 en januari 2019.
Het liquiditeitstekort wordt veroorzaakt door dubbele salarislasten als gevolg van de
eindejaarsuitkering, de belastingen die daarover in januari moeten worden betaald en
uitblijvende inkomsten doordat het facturatieproces niet goed is ingericht.

Rubicon heeftdaarom op 21 november jl. aan de 14 deelnemende gemeenten gevraagd
om eenmalige afspraken te maken over de nog te declareren kosten om de
liquiditeitsproblemen van december 2018 en januari 2019 op te vangen.

2. Afspraken in verband met het borgen van zorgcontinui'teit
Gemeenten zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van
gecontracteerde aanbieders, maar zijn wel gezamenlijk verantwoordelijk voor de
zorgcontinulteit voor de kwetsbare (jeugdige) cliënten.

Naar aanleiding van het verzoek van Rubicon hebben de 14 deelnemende gemeenten van
Noord- en Midden-Limburg daarom 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 de loop van 2019 of
zoveel eerder als mogelijk wordt deze tijdelijke financiële ondersteuning verrekend. Ook
hicr zijn afsprakcn over gemaakt. Door deze afspraken blijft de zorg die Rubicon levert
overeind en is aan een van de belangrijkste voorwaarden die Conrisq voor een fusie heeft
gesteld voldaan.

Gemeenten blijven ook in 2019 na realisatie van de bestuurlijke fusie met de Conrisq
Groep nauw in gesprek met de nieuwe directeur en management van Rubicon in relatie
over de businesscase en dus de toekomst in het belang van continuiteit van zorg voor
onze jeugdigen. Daarbij wordt gestuurd op een gezonde bedrijfsvoering om zo ook in de
toekomst de zorg voor de jeugdigen te blijven garanderen. De bestuurlijke trekkers zijn
hier nauw bij betrokken.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd
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