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Geachte leden van de Raad, 

Zoals u wellicht via de media heeft vernomen, verkeert één van onze aanbieders van Jeugdhulp, 
Virenze, in financieel zwaar weer. Met dit informatiebulletin willen we u informeren over de laatste 

stand van zaken. 

Virenze 
Virenze is een GGZ aanbieder die voor zowel volwassenen als jeugdigen specialistische en basis GGZ 
biedt in Zuid-Limburg. Virenze is een landelijk opererende organisatie. Virenze levert GGZ zorg voor 
zowel Kind en Jeugd (gefinancierd door gemeenten) als Volwassenen (gefinancierd door 
zorgverzekeraars). De GGZ-zorg die zij leveren wordt in ambulante vorm geleverd. Een aantal jaren 
geleden is Virenze gefuseerd met Riagg. Virenze geeft aan dat ze op dit moment in  Zuid-Limburg 
1900 jongeren in zorg hebben waarvan 78 in Valkenburg aan de Geul. 

Recent heeft Virenze naar gemeenten aangegeven dat zij op zoek zijn naar overnamekandidaten om 
de continuïteit van hun dienstverlening veilig te stellen. Zij zijn hierover in gesprek met 
geïnteresseerden. Tegelijkertijd heeft Virenze aangegeven dat de financiële situatie dusdanig slecht 
is dat het risico bestaat dat zij hun werkzaamheden niet kunnen voortzetten. Overigens is 
belangrijk om hierbij te vermelden dat Virenze te kennen heeft gegeven dat de oorzaak voor hun 
huidige financiële situatie niet ligt in de hoogte van de tarieven die voor hun dienstverlening in 

Zuid-Limburg zijn afgesproken.  

Financiële relatie 
Sinds de start van de decentralisaties hebben we Virenze voor hun dienstverlening in Zuid-Limburg 
bevoorschot. Dat wil zeggen dat we maandelijks een bedrag betaalden gebaseerd op verwachte 
productie. In de loop van dit jaar zijn we met al onze aanbieders overgestapt op een 
declaratieregeling. Dit betekent dat werkelijk gemaakte kosten gedeclareerd kunnen worden. Dit 
systeem verlicht voor zowel aanbieder als financier de administratieve lasten. In de 

dienstverleningsovereenkomst voor 2017 is dit ook zo afgesproken. 

Bij Virenze hebben we de declaratieregeling meerdere maanden uitgesteld om hen de tijd te geven 
hun systemen aan te passen. Met ingang van november hebben we de bevoorschotting gestopt en 
kunnen ze net als alle anderen de gemaakte kosten declareren. In verband met de financiële 
problemen heeft Virenze verzocht om toch voor november de bevoorschotting te continueren. Wij 
zien daartoe echter geen mogelijkheid omdat de in 2017 geleverde productie in relatie tot de som 
van bevoorschottingen geen aanleiding geeft om dit te doen. Met andere woorden: wij betalen 
Virenze voor alle geleverde diensten conform contractuele afspraken en doorgaan met 
bevoorschotten zou zeer waarschijnlijk betekenen dat wij Virenze meer vergoeden dan waar recht 

op is.  

Zorgcontinuïteit 
Gezien de actuele problematiek bij Virenze gaat onze grootste aandacht uit naar de zorgcontinuïteit 
voor de cliënten van Virenze. In eerste instantie is Virenze hiervoor zelf verantwoordelijk zoals 
vastgelegd in onze dienstverleningsovereenkomst. Uiteraard houden we hierover nauw contact met 
Virenze. We hebben meerdere aanbieders in onze regio gecontracteerd die deze vorm van 



hulpverlening kunnen bieden. Zelfs indien Virenze niet in staat is om de bedrijfsvoering op orde te 
krijgen of de overnamepoging niet lukt, zullen wij in goed overleg ons maximaal inspannen om de 

effecten voor de jeugdigen die in behandeling zijn te minimaliseren. 

Ik houd u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

drs. H.M.L. Dauven 
Wethouder  

 


