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De gemeenteraad van Beemster

uw brief van

onderwerp
Faillissement Virenze

Geachte leden van de raad,

Op dinsdag 5 december 2017 heeft Virenze als gevolg van specifieke interne
omstandigheden bij Virenze, surseance van betaling moeten aanvragen. Virenze is een
middelgrote aanbieder van ambulante GGZ aan jeugd (Jeugdwet) en volwassenen
(Zorgverzekeringswet). Virenze was tot en met 2016 in gemeente Purmerend en gemeente
Beemster een kleine aanbieder, echter per 1 januari 2017 hebben zij Stichting Kram
overgenomen. Stichting Kram was een middel grote jeugd GGZ aanbieder, met actief in de
regio Zaanstreek Wate rland.

Uitspraak faill issement
Op 18 december 2017 heeft de rechtbank het faillissement van Virenze uitgesproken. Wtj
informeren u omdat er voor 2018 vanuit gemeente Purmerend 8 kinderen en 2 kinderen
vanuit de Beemster nog zorg verleend krijgen vanuit Virenze. Net zoals u vinden wij het
belangrijk dat deze zorg doorgaat, onze eerste prioriteit gaat uit naar de kinderen die in
zorg zijn bij Virenze. Samen met de curator zetten wij ons volledig in om de zorg door de
huidige behandelaars door te laten gaan. Daarin wordt geprobeerd zoveel mogel'tjk de
bestaande relatie tussen behandelaar/ professional en kind/gezin te handhaven.
Virenze biedt met name zorg in het lichtere en midden segment van de jeugd ggz. Het gaat
daarbij om veel voorkomende psychische aandoeningen bij kinderen en jongeren met
ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD, autisme, angst- en stemmingsstoornissen en
gedragsstoornissen, kinderen met problemen onder meer op het gebied van: angst en
dwang, concentratie problemen, gedragsproblemen, stemmingsproblemen zoals depressie
en sociale omgang. Daarnaast bieden ze lnfant Mental Health, dat is specifieke therapie
voor hele jonge kinderen (0 tot 6 jaar).

Vervolg van zorg
Voor de gemeenten staat de continuileit van de jeugdhulp voor de kinderen voorop. Er
staan geen kinderen op straat (Virenze heeft geen jeugdhulp met verblijf), maar het gaat wel
om behandeling van kwetsbare kinderen en gezinnen, aan wie de hulp zalworden
voortgezet.
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Op dit moment voert de curator gesprekken met een aantal partijen om te onderzoeken of
een doorstart mogelijk is. Venruachting is dat hier volgende week uitsluitsel over is omtrent
een eventuele doorstart en informatie over welke partij(en) dat zou(den) kunnen doen.
Ouders/ verzorgers en venruijzers zijn geinformeerd over het faillissement en de
vervolgstappen die worden gezet om de zorg verder te kunnen verlenen. Voor vragen over
de zorg, kunnen zij de komende 6 weken nog contact opnemen met Virenze .

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de hulp voor de kinderen uit de gemeente Purmerend
en gemeente Beemster op een goede manier wordt voortgezet.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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gemeentesecretaris


