25 januari 2019. In het rood onze reactie met betrekking tot de opmerkingen
van de wethouder.
Hi Sas
Ik zet deze mail ook gelijk door naar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zodat zij ook direct op de hoogte zijn van de uitkomst van ons gesprek
afgelopen woensdag. Ik zou hen namelijk nog een terugkoppeling geven.
Hieronder dus een korte reactie op onze afspraken van afgelopen woensdag.
De andere details waar jij op doelt in je mail nemen we volgende keer samen
door. Dit valt ook samen met het bespreken van mogelijkheden rondom de
concrete invulling van de pilot; kortom het hele traject waar we samen mee
bezig zijn (tenminste dat denk ik).
Voorafgaand aan onderstaande afspraken toch nog even de herhaling ;-)
• Er komt geen extra budget richting Acato vanuit gemeente(n), onderwijs,
KoersVO of schoolbesturen. De afspraken rondom financiën zoals
gemaakt in december 2018 blijven staan.
• (Rotterdamse) ouders kunnen aanspraak maken op informeel PGB voor de
duur van de pilot (in ieder geval 31 juli 2019)
Volgens de wethouder krijgen we de PGB’s niet omdat we niet aan de
eisen voldoen.
• Duur van de pilot is in ieder geval tot 31 juli 2019 maar hangt vooral samen
met wijze dat we kunnen komen tot samenwerking, “on speaking terms
met elkaar blijven”, inzet etc om te komen tot een structurele oplossing
voor deze kinderen. Streven is dat tzt de financiering structureel
omgezet kan worden in formeel PGB (voor het zorgdeel) samen met
onderwijsgelden (voor het onderwijsdeel).
Volgens de wethouder was het onderwijstraject een afgesloten route
omdat de scholen geen vertrouwen in ons hebben.
• Samenwerking is hierbij de cruciale basis. Niet alleen tussen gemeente en
Acato maar ook tussen en met de andere betrokken partijen of
noodzakelijke partijen. We hebben met elkaar afgesproken dat we ons
daar voor gaan inzetten.
Die indruk kregen we niet tijdens het gesprek op 4 maart 2019
• We beseffen dat er dan nog wel wat hobbels te nemen zijn op met name
relationeel niveau. Onderling vertrouwen is geschaad en zal hersteld
moeten worden.
• Verantwoordelijkheid en rollen van ieder binnen dit gehele proces is nog niet
altijd duidelijk en roept vragen op. (zie concrete afspraken)
Concrete afspraken
1 Gemeente stelt een projectleider aan; hier is contact over met MEE, ik wacht
nog op antwoord
Wij hebben hier nog steeds niets over gehoord.
2 De projectleider krijgt vanuit de gemeente een duidelijke opdrachtformulering

waarin ook rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen duidelijk in
beschreven staan.
Zoals gezegd: geen enkel resultaat tot nu toe.
3 Gemeente geeft de opdracht tot het opstellen van een Business case;
opdracht is gegeven zodra ik een naam door heb gekregen breng ik
jullie in contact
Nooit meer iets over gehoord
4 Resterende 25.0000 euro. Zoals afgesproken eind januari en eind februari.
Ik heb de opdracht tot betaling gistermiddag voorbij zien komen dus
deze verwacht ik volgende week op jullie rekening
Is betaald en op, aangezien het inmiddels maart is (zie begroting)
5 Reactie brief Acato aan wethouder van 6 december, deze komt er aan
We hebben nooit een reactie gekregen
6 Gesprek met KoersVo die heb ik nog even in de “wacht gezet” in afwachting
van de projectleider. Net als het overleg/gesprek met alle partijen om
weer te komen tot een samenwerking. Hierbij hebben we over de inzet
van een mediator gesproken.
Niets over gehoord
7 Evaluatie (punt 6) is ook om die reden nog niet ingepland
8 Bijeenkomst ouders wordt vanuit jullie ingepland. Andrea sluit aan. Niet op
dinsdagavond of weekendavond. Als datum gepland is bespreken we de
inhoud samen verder door.
Informatie avond komt als er iets te informeren valt.
9 Sas en Marc gaan samen onderzoeken/inplannen afspraken met mogelijke
samenwerkingspartners (sas dacht oa aan Horizon en Boba). Als de
gemeente hierin iets kan betekenen qua verstrekken contactgegevens
of aansluiten bij het gesprek dan is dit uiteraard mogelijk (wenselijk).
Er zijn geen gesprekken geweest met Horizon. We krijgen de indruk dat
er stemming gemaakt is door BOOR. (Medewerker van Horizon zei: “Als
BOOR zich terugtrekt doet de rest het ook niet”)Daarom hebben we
gevraagd om iemand boven de partijen die bemiddeld bij gesprekken.
Dit heeft nog geen resultaat opgeleverd. (Mediator, zie boven)
Boba is wellicht geinteresseerd maar heeft aangegeven het op dit
moment erg druk te hebben.
10 Verder uitzoeken hoe het geregeld is in andere steden met name het
huisvestingscomponent in relatie tot onderwijsbieden. In Woerden zou
dit niet op een onderwijslocatie plaatsvinden? Vragen aan Diana of zij
dit na kan vragen bij Timon.
Niets op gehoord.
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