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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 Welzijn, Zorg en
Jeugdhulp, de heer O. de Zwart

datum
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dhr. R.C. Lagerwerf
aanvullende vraag

Per e-mail: secretariaatbokhove@rotterdam.nl

Geachte mevrouw Bokhove,
Ceachte heer De Zwart,

Op 3 april 20'l.9heb ik u een brief gestuurd waarin ik aankondigde dat ik een
onderzoek zou openen naar aanleiding van de klachten van de stichting Bloemfleur
en verschillende ouders. De kern van de klacht betreft de wijze van omgang van de
gemeente Rotterdam met het initiatief Acato.
Daarnaast heb ik u een aantal vragen gesteld, waaronder de vraag hoe u de
continuÏteit garandeert van de onderwijs en zorgr.a 1 mei 2019. Dezelfde vraag heb
ik op 3 april2019 ook gesteld aan MEE Rotterdam Rijnmond en Pameijer.

Hierbij wil ik u berichten dat ik van zoweIMEE als van Pameijer inmiddels een
reactie heb ontvangery kortheidshalve verwijs ik naar de bijlagen blj dezebrief. In
die reacties wordt onder meer aangegeven dat op dit moment nog geen afspraken
zijn gemaakt en ook dat zijniet kunnen aangeven hoe continuïteit van de zorg
gegarandeerd kan worden.
Dat lijkt te betekenen dat er per 1 mei a.s. niets is geregeld voor het onderwijs en de
zorgvooÍ deze kwetsbare groep kinderen.
Daarnaast wil ik u nog laten weten dat ik op 9 april2019 een gesprek heb gevoerd
met de heer M. van Staveren en mevrouw S. Boot-Ton. Ook zij gaven aan dat er
geen concreet zicht is op een oplossing per L mei a.s.
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L)eze aanvullende informatie brengt mij tot een nadere vraag:

4.

Waarom heeft u ervoor gekozen om halverwege het schooljaar, namelijk per
1 mei 2019, de samenwerking met Acato stop te zetten, nu geen passend
alternatief voorhanden lijkt te zijn?

Wilt u ook deze vraagmeenemen in uw antwoord op mijn brief van 3 april 2019?
Hebt u vragen over deze brief?
Wanneer u over deze brief vragen hebt, neem dan contact op met de heer R.C.
Lagerwerf. U kunt daarvoor een e-mail sfuren aan info@ombudsmanrotterdam.nf
bellen naar (010) 2418 494 oÍ het algemene telefoonnummer (010) 41 11 600.
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