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Onderwerp

Faillissement Zorggroep Heerendordt

Geachte leden van de raad,
Op 10 november 2015 heeft Rechtbank Noord Nederland Thuiszorg Heerendordt B.V. en Dagzorg
Heerendordt B.V. failliet verklaard. 'Zorggroep Heerendordt' was contractpartner van de gemeente
Emmen, waar het gaat om de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In
deze brief informeren wij u over onze acties op de korte termijn.
Continuering van de ondersteuning aan cliënten van Heerendordt heeft onze absolute prioriteit.
Wij stellen daarom extra middelen beschikbaar aan de curator. Met deze middelen zet de curator
de Wmo-dienstverlening van Heerendordt voort, eerst tot 1 januari 2016. De periode tot 1 januari
2016 wordt gebruikt om de structurele overname van dienstverlening vorm te geven.
Wij informeren de cliënten per brief over de tijdelijke voortzetting van de Wmo-ondersteuning tot
1 januari 2016 (zie bijlage 1). Er wordt gestreefd om rond 1 december 2015 meer duidelijkheid te
hebben over structurele overname van de Wmo-dienstverlening van Heerendordt. Hierover
worden cliënten dan per omgaande geïnformeerd.
Behalve de cliënten en uw gemeenteraad worden ook andere interne en externe betrokkenen actief
op de hoogte gehouden van het proces.
Wij vertrouwen erop dat wij u op dit moment voldoende hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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de burgemeester'L.
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Faillissement Zorggroep Heerendordt

Geachte heer of mevrouw,

Zorggroep Heerendordt failliet
Zorggroep Heerendordt is op 10 november 2015 failliet gegaan. U krijgt
schoonmaakondersteuning, begeleiding of dagbesteding van Heerendordt. Dit wordt betaald
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Uw hulp blijft
We zorgen er voor dat tot 1 januari 2016 uw hulp of ondersteuning hetzelfde blijft. U krijgt
uiterlijk 11 december een brief van ons met meer informatie over hoe uw hulp of
ondersteuning daarna eruit ziet.
Vragen
Voor vragen kunt u bellen met de gemeente op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur op
telefoonnummer 14 0591.
Wij gaan ervan uit dat wij u op dit moment voldoende hebben geïnformeerd.
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