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Betreft: Stand van zaken (dreigend) faillissement Virenze, aanbieder Jeugd GGZ 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

 

Op 5 december 2017 is door de rechter in Maastricht surseance van betaling uitgesproken voor 

Virenze. Virenze is een van de gecontracteerde aanbieders voor Jeugd GGZ in de gemeenten Den 

Helder, Schagen en Texel (KOP 3).  

 

Een faillissement is niet uitgesloten. Er is een bewindvoerder benoemd die onderzoekt of overname 

door andere zorgaanbieders mogelijk is. Wij hebben contact met deze bewindvoerder over de verdere 

afwikkeling. 

 

Virenze is een landelijke organisatie met locaties in verschillende regio’s. In de Kop van Noord-

Holland gaat het om de voormalige praktijk van dr. Pam (Psykid) en biedt GGZ behandeling aan een 

groep kwetsbare kinderen en gezinnen in onze gemeenten.  

 

Er is surseance van betaling aangevraagd door specifieke interne problemen binnen de eigen 

organisatie van Virenze. Deze omstandigheden zijn niet ontstaan door het jeugdhulpbudget of 

contractuele eisen van de drie gemeenten. Zolang er geen sprake is van een faillissement heeft 

Virenze een leveringsplicht op de door de gemeenten ingekochte zorg. Pas als Virenze zelf aangeeft 

daartoe niet meer in staat te zijn, of als er sprake is van een faillissement, ontstaat een andere 

situatie. 

 

De afgelopen dagen heeft het inkoopteam van KOP 3 consequenties bij faillissement of overname op 

een rij gezet en mogelijke oplossingen onderzocht. De belangrijkste criteria zijn: zorgcontinuïteit en 

continuïteit van zorgbehandelaar. De cliënt moet zo min mogelijk merken dat de situatie verandert. Dit 

betekent dat wij ernaar streven dat zowel cliënt als behandelaar overgaan naar een nieuwe aanbieder. 

 

Op dit moment is bekend dat meerdere zorgaanbieders interesse hebben om het deel van Virenze in 

de Kop van Noord-Holland over te nemen.  

 

Wij wachten af welke acties de bewindvoerder onderneemt en zullen daar waar nodig stappen zetten 

om de zorgcontinuïteit en continuïteit van behandelaar mogelijk te maken. Zodra er meer bekend 

wordt over het vervolg zullen wij u hierover informeren. 
 
 
Den Helder, 19 december 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


