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onderwerp
Faillissement Ars Curae

Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over het faillissement van de zorggroep Ars Curea, werkzaam in de
jeugd geestelijke gezondheidszorg in Purmerend. W¡ informeren u omdat 77 kinderen
vanuit Purmerend en 4 vanuit de Beemstet zotg verleend krijgen vanuit deze instelling. Net
zoals u vinden wij het belangrijk dat deze zorg doorgaat. ln deze brief leest u hoe we
hiervoor zorgdragen binnen de gemeente en in de regio Amsterdam- Amstelland en
Zaanstreek- Waterland.

U itspraak fai llissement
Op 4 april 2Q17 heett de rechtbank het faillissement van Zorggroep Ars Curea
uitgesproken. Onze eerste zorg gaat uit naar de kinderen die in zorg zijn bij Ars Curea.
Samen met de curator zetten wij ons volledig in om de zorg door de huidige behandelaars
door te laten gaan.

Reden van faillissement
Op 14 april jl. is aan gemeenten bekend gemaakt dat Ars Curae zelf faillissement heeft
aangevraagd door liquiditeitsproblemen. Ars Curae heeft de betrokken gemeentes niet
eerder geïnformeerd over liquiditeitsproblemen die hadden kunnen leiden tot faillissement.
De curator doet verder onderzoek naar de reden(en) van de liquiditeitsproblemen.

Vervolgzorg
De gemeente, curator en zorgverleners zijn in gesprek om ervoor te zorgen dat de zotg na
31 mei 2017 doorgaat. De gemeenten in de regio Zaanstreek- Waterland hebben ervoor
gezorgd dat de locatie in Purmerend tot 31 mei als behandellocatie beschikbaar is. ln
principe kunnen de behandelaars de hulp tot 31 mei voortzetten. lndividuele behandelaars
kunnen wel anders beslissen. Afgelopen vrijdag 5 mei 2017 zijn alle gecontracteerde JGGZ
aanbieders binnen de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland benaderd voor
het overnemen van de zorg van de kinderen en behandelaars. Op basis van die gegevens
wordt gekeken wie, waar de beste zorg kan krijgen en of dat met de huidige behandelaars
kan worden voortgezet. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we komen tot een goede
oplossing.
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lnformatie
Ouders/ verzorgers en kinderen vanaf twaalf jaar zijn per brief geTnformeerd over het
faillissement en de vervolgstappen die worden gezet om de zorg verder te kunnen verlenen
Voor vragen over de zorg, kunnen zij contact opnemen met de consulenten van het loket
jeugd Gemeente Purmerend. ln de brieven staan hun namen en directe nummers vermeld,
zodat men gelijk de juiste persoon aan de telefoon krijgt.

Raadsinformatie
Wij informeren u nu, omdat wij pas nu de ouders/ verzorgers en kinderen hebben kunnen
informeren. Wijwilden allereerst de direct betrokkenen op de hoogte stellen. Daarbij is onze
eerste prioriteit de afgelopen weken de zorgcontinuiteit geweest.
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