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Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Rotterdam,
T.a.v. de wethouder Jeugd, mw. J. Bokhove,
mede t.a.v. de directeur Welzijo Zorg en

Jeugdhulp, de heer O. de Zwart
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opening onderzoek
ombudsman klacht van
Stichting Bloemfleur

Per e-mail: secretariaatbokhove@rotterdam.nl

Geacht college,

Geachte mevrouw Bokhove,
Geachte heer De Zwart,

De stichting Bloemfleur heeft bij mij op 27 maart 2019 een klacht ingediend over het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. De klacht
betreft verschillende gedragingen van de wethouder Jeugd, mevrouw Bokhove, en
van haar ambtelijke ondersteuning. De kern van de klacht ziet op dewijze waarop
de stichting wordt behandeld ten aanzien van het initiatief Acato. Ik heb besloten
naar deze klacht een onderzoek in te stellery ondanks het feit dat de gemeente de
klacht nog niet zelf heeft behandeld. Hieronder informeer ik u verder.

Geen interne klachtbehandeling
Als gemeentelijke ombudsman vind ik het belangrijk dat een gemeente in bijna alle
gevallen eerst zeIÍ de kans krijgt een klacht naar tevredenheid op te lossen.
Uitgangspunt van de Algemene wet bestuursrecht is immers dat een klager,
voordat hij zich tot de ombudsman wendf eerst een klacht indient bij het betrokken
bestuursorgaan, zodat het bestuursorgaan de gelegenheid krijgt op de klacht te
reageren (het zogenaamde kenbaarheidsvereiste). Hiervan kan een klager afwijken
als er sprake is van een ernstig verstoorde verhouding tussen klager en
bestuursorgaan. In artikel 9.20lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze
uitzondering als volgt omschreveÍti" aluorens het uerzoek aan een ombudsman te doen,

dient de aerzoeker laer de gedraging een klacht in bij het betrokken bestuursorgaan, tenzij
dit redelijkerwijs niet aan hem kan uJorden geaergd".In zo'n situatie kan ik als
ombudsman besluiten de interne klachtbehandeling over te slaan.
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Gezieu de problernatische verhouding tussen uw college het de stichting Bloemfleur
vind ik het niet reëel te veronderstellen dat interne klachtbehandeling door uw
gemeente bijdraagt aan een oplossing van de klacht die de stichting over u heeft.
Daarom ligt klachtbehandeling door de gemeente in dit geval niet in de rede. Dat is
ook de reden dat ik direct een onderzoek zal instellen naar de klacht van de
stichting Bloemfleur.

Stopzetting van de samenwerking per L mei 2019

De directe aanleiding voor de klacht lijkt te zien op de beslissing van de gemeente
Rotterdam om de samenwerking met Acato stop te zetten per 1 mei 2019. In de
correspondentie van de gemeente Rotterdam lees ik dat de aanbieders MEE
Rotterdam-Rijnmond en Pameijer het werk van Acato zullen overnemen.

Naast het stichtingsbestuur hebben 8 betrokken ouders een klacht bij mij ingediend.
Ze sitenhun zorgen over de stopzetting van de samenwerking per 1 mei 2019 en de
bijhorende wisseling van hulpverleners. Ze geven aan dat zijnietbetrokken zijn
geweest bij de beslissing. Ook spreken meerdere ouders de verwachting uit dat hun
kind niet om kan gaan met het verliezen van de vaste medewerkers en hierdoor
weer thuis komt te zitten.

Gezien de ernst van deze signalen en de beperkte tijd tot 1 mei 2019 wiI ik hierover
nu al de volgende vragen aan u stellen:

1. Het is voorspelbaar dat het vervangen van vertrouwde hulpverleners
vervangen halverwege het schooljaar veel impact heeft op kinderen met een
stoornis in het autistisch spectrum. Kunt u aangeven of dit punt is
meegewogen in uw beslissing? Zo ju, op welke wijze?

2. Op welke manier gaat u de betrokken ouders meenemen bij de
veranderingen na 1 mei 2019?

3. Hoe garandeert u de continuïteit van de onderwijs en zorgna 1 mei 2019?

Hoe gaat u dat concreet vormgeven?

De laatste vraag zalik ook stellen aan de bestuurders van MEE Rotterdam
Rijnmond en Pameijer. Graag ontvang ik binnen L0 dagen een reactie van u
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Onderzoek ombudsman
U bent bekend met de wijze waarop een onderzoek door de ombudsman verloopt.
Over de inhoud van de klachten die ik zal onderzoeken informeer ik u binnenkort
nader. Dan zal ik u ook verder informeren over de feitelijke invulling van mijn
onderzoek. U heeft de klacht - zoals verwoord door de stichting Bloemfleur- al
rechtstreeks van hen ontvangen op 27 maart 2019.

Bevindingen
Als ik over voldoende informatie beschik om tot een oordeel te komeru stel ik mijn
bevindingen op. Daarin staat een verslag van het onderzoek naar uw klacht. Ook
uw standpunt en dat van de stichting Bloemfleur zijnerin opgenomen. Meestal geef
ik daarbij mijn voorlopige oordeel over de klacht en soms doe ik aanbevelingen.
Ook hierop kunnen u en de stichting reageren. De eventuele reacties op het verslag
kunnen ertoe leiden dat ik veranderingen aanbreng of dat ik aanvullend onderzoek
doe.

Het oordeel van de ombudsman
Het rapport met mijn eindoordeel stuur ik u en stichting Bloemfleur toe en
publiceer ik op mijn website. Het rapport op de website bevat geen namen van
personen om de privacy van klagers en van medewerkers van de gemeente te
beschermen. In het oordeel staat of de gemeente (het bestuursorgaan) wel of niet
behoorlijk heeft gehandeld.

Behoorlij kheidsnormen
Hoe bepaalt de ombudsman of de gemeente wel of niet behoorlijk heeft gehandeld?
De ombudsman toetst het gedrag van de gemeente aan de behoorlijkheidsnormen.
Deze behoorlijkheidsnormen staan op mijn website www.ombudsmanrotterdam.nl.
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Contactpersoon
Graag zou ik van u vernemen wie de contactpersoon bij uw gemeente zal zijn voor
deze klacht. Namens het bureau gemeentelijke ombudsman is de heer mr. drs. 

de contactpersoon. Hij is bereikbaar via het algemene e-mailadres
info@ombudsmanrotterdam.nl, of telefonisch via   

ke groet,

ombudsman
A.M.Z

Cc:

Bijlagen:

- Stichting Bloemfleur (acatorotterdam@gmail.com)
- mevrouw. A. KolijO ambtenaar gemeente Rotterdam
- MEE Rotterdam Rijnmond
- Pameijer
- Betrokken ouders die een klacht hebben ingediend bij de ombudsman
- kopieën brieven aan MEE Rotterdam Rijnmond en Pameijer
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