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Geachte mevrouw Zwaneveld,
Hierbij beantwoord ik graag uw brief van 3 april jI. met betrekking tot Acato.
Wij zijn over de kwestie Acato ongeveer anderhalve week geleden benaderd door de
gemeente. De gemeente gaf aan de samenwerking met Acato te willen stopzetten en
heeft ons gevraagd of wij mogelijk een rol zouden kunnen spelen bij de wijze waarop de
gevolgen daarvan zouden kunnen worden opgevangen.
Op donderdag 4 april 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden bij de gemeente. Van
onze zijde heb ik deelgenomen aan dit gesprek. In het gesprek heeft Pameijer
aangegeven dat wat hen betreft onderwijs voorliggend moet zijn en dat zij bereid zijn te
onderzoeken welke rol zij eventueel kunnen vervullen in de zorg en continuïteit van
zorg voor de kinderen waarom het gaat.
Ik heb daarbij aangegeven dat wij onze kennis inzetten om mee te helpen de vraag van
ouders en behoefte van kinderen goed vertaald te krijgen. En dat wat MEE Rotterdam
Rijnmond betreft, het leerrecht uitgangspunt moet zijn. MEE wil aanspreekpunt zijn voor
ouders en kinderen en ondersteuning bieden, mits duidelijk wordt wat het lange termijn
perspectief is en op welke wijze op korte termijn continuïteit wordt georganiseerd.
Belangrijk daarbij is een duidelijk proces met duidelijke verdeling van rollen en
verantwoordelijkheden.
U stelt dat wij “het werk van Acato” gaan overnemen. Wij weten dat dit in een brief aan
de ouders is gezegd, maar die brief is uitgegaan zonder ons medeweten. MEE
Rotterdam Rijnmond heeft nooit aangegeven zorg of onderwijs te gaan leveren of over
te nemen. Wij hebben aangegeven bereid te zijn, gezien onze betrokkenheid bij ouders
en kinderen vanuit de cliëntondersteuning, een rol te spelen in het komen tot een
aanbod dat past. En dat we daarbij samen op willen trekken met Pameijer, ieder vanuit
eigen kennis en expertise. Op dit moment zijn daarover dus nog geen afspraken.
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Op uw vraag hoe wij de continuïteit garanderen en hoe we dat concreet gaan
vormgeven kan ik u op dit moment dus helaas nog geen antwoord geven anders dan
aan te geven dat wij ouders en kinderen zullen ondersteunen met hun zorg- en
onderwijsvraag. Het past niet binnen de rol van MEE om continuïteit te garanderen.

Met vriendelijke groet

Richard Scalzo
Directeur / Bestuurder

