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Geachte mevrouw Zwaneveld,

Hierbij beantwoord ik graag uw brief van 3 april jl. met betrekking tot Acato.
Op 26 maart 2019 heeft het college het moeilijke besluit genomen om de samenwerking met
Stichting Bloemfleur, waar Acato onder valt, te beëindigen. Afgelopen maanden hebben we
een intensief traject doorlopen met Stichting Bloemfleur/Acato. De kinderombudsman,
mevrouw Goudsmit heb ik met regelmaat op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen
rondom Acato. Ook van de beslissing dat de samenwerking beëindigd wordt, heb ik mevrouw
Goudsmit direct op 26 maart op de hoogte gesteld. In de bijlage vindt u de raadsbrief en de
collegebrief waarin het besluit nader wordt toegelicht.
Voordat ik inga op uw vragen, wil ik vooropstellen dat wij waardering hebben voor het initiatief
van Acato. Dit initiatief toont ook aan dat er kinderen zijn voor wie, op grond van de huidige
wet- en regelgeving, geen passende vorm van onderwijs en zorg beschikbaar is. Over het
proces dat wij hebben doorlopen met Acato wil ik graag kort het volgende naar voren brengen.
We hebben met Acato de mogelijkheden onderzocht tot een aanbod vanuit onderwijs. Acato
kon geen door het Rijk bekostigde school worden en wilde geen particuliere school worden.
Acato voldeed hierdoor niet aan de onderwijswetgeving en kon daarom niet de
verantwoordelijkheid dragen voor het bieden van onderwijs. Om toch een formele rol te krijgen
in de leerrechtpilot/ opvang van deze kinderen en financiering vanuit de overheid te kunnen
ontvangen, is in december 2018 met Acato afgesproken dat zij een zorgaanbieder conform de
Jeugdwet zouden worden. Acato moest hiervoor voldoen aan de eisen van een formeel PGBaanbieder.
Omdat we ons realiseerden dat het tijd kost om aan alle wettelijke eisen te voldoen, hebben
we met Acato in december 2018 afspraken gemaakt over hoe zij zouden toegroeien naar het
zijn van een erkende aanbieder. Met het oog hierop heeft de gemeente een voorfinanciering
van de frictiekosten gedaan ter waarde van 50.000 euro. De gemeente heeft ook de
huurpenningen van het pand op de Goudseplein voldaan voor de periode van oktober 2018
t/m juli 2019. Met Acato was onder meer afgesproken dat zij op korte termijn zouden voldoen
aan de veiligheidseisen, waaronder een VOG-verklaring voor iedere medewerker/ vrijwilliger,
dat er een aansprakelijkheidsverzekering zou worden afgesloten en dat er geen fysieke
vrijheidsbeperkende maatregelen zouden worden toegepast. Ook hadden we met Acato
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afspraken gemaakt over het doelgericht zorg bieden en het opstellen van een plan van aanpak
om toe te groeien naar het zijn van een erkende formeel PGB-aanbieder.
Deze afspraken hebben er helaas niet toe geleid dat Acato zich daadwerkelijk is gaan
ontwikkelen tot een erkende aanbieder. Wij moeten nu helaas concluderen dat het ontwikkelen
van een pilot met Acato, waarbij zij de rol van zorgaanbieder hebben, niet meer mogelijk is.
Wij hebben geen vertrouwen meer dat de samenwerking met Acato op deze manier kan
worden voortgezet.
Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen.
1. Het is voorspelbaar dat het vervangen van vertrouwde hulpverleners
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 ja, op welke wijze?
De ingrijpende beslissing om de samenwerking met Acato te beëindigen, hebben wij genomen
na een zorgvuldige afweging. De jongeren van Acato zijn kwetsbaar en we realiseren ons
goed dat deze verandering veel impact op hen kan hebben. Dit hebben we uiteraard
meegewogen bij het nemen van onze beslissing. Wij hebben echter zwaarder laten wegen dat
Acato niet voldoet aan de kwaliteitseisen van een jeugdhulpaanbieder en dat de veiligheid van
de kinderen niet is geborgd. Ook hebben we in onze beslissing betrokken dat de mogelijkheid
van een vervolgaanbod bestond, met zo weinig mogelijk wijzigingen voor de jongeren (aanbod
op dezelfde locatie, zoveel mogelijk gelijkblijvende activiteiten). We zetten ons ook in om
gekwalificeerd personeel van Acato mee te nemen in het vervolgaanbod. Wij hopen dat op
deze manier de impact van onze beslissing op de kinderen zo klein mogelijk zal blijven.

2. Op welke manier gaat u de betrokken ouders meenemen bij de
veranderingen na 1 mei 2019?
In de afgelopen periode is de communicatie met de ouders verlopen via de contactpersonen in
de wijkteams en de school van inschrijving. Wij hebben van een aantal ouders vernomen dat
zij zich niet gehoord voelen en dat betreuren wij. Wij hebben de ouders uitgenodigd voor een
gesprek op woensdag 17 april 2019.
We willen de ouders actief betrekken bij de invulling van het vervolgaanbod. In het gesprek
met de ouders op woensdag 17 april zullen we daarom ook inventariseren wat zij belangrijk
vinden voor het vervolgaanbod. Onze intentie is zoveel mogelijk rekening te houden met de
wensen van de ouders. Ook willen we de ouders actief betrekken bij de doorontwikkeling van
de leerrechtpilot. We zullen dus ook in een later stadium in gesprek gaan met de ouders
hierover.

3. Hoe garandeert u de continuïteit van de onderwijs en zorg na 1 mei 2019?
Hoe gaat u dat concreet vormgeven?
We streven naar zoveel mogelijk continuïteit in het aanbod van de leerrechtpilot, mits de eisen
op het gebied van kwaliteit en veiligheid voldoende zijn gewaarborgd.
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De uitgangspunten van het aanbod zijn:
• De behoefte en mogelijkheden van de jongere staat centraal. We brengen van iedere
jongere in beeld wat de zorgbehoefte is en wat de onderwijsmogelijkheden zijn, de balans
met belastbaarheid en de zorgvraag. Het aanbod op korte termijn, dan wel het structurele
aanbod, voor iedere jongere wordt aangepast op zijn of haar onderwijs- en zorgbehoefte
(maatwerk).
• We zorgen voor een prikkelarme omgeving voor de jongeren.
• Zorg en onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor het aanbod, de uitvoering van dit
aanbod en de bekostiging.
• We betrekken ouders bij het vervolgaanbod en de doorontwikkeling van de pilot.
• We werken met gekwalificeerde hulpverleners (SKJ), een gedragsdeskundige en minimaal
één bevoegd docent in dienst van en onder verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.
• Aanvullend kunnen vrijwilligers of andere medewerkers worden ingezet, mits zij beschikken
over de vereiste kwalificaties.
Voor het aanbod na 1 mei geldt voorts het volgende:
• We willen vóór 1 mei afspraken hebben gemaakt met Acato over de overdracht.
• We starten het nieuwe aanbod per 6 mei aanstaande, direct na de meivakantie, in het pand
aan het Goudseplein 248.Indien mogelijk nemen we huidige medewerkers (tijdelijk) op
inhuur basis mee in het nieuwe aanbod.
• De leerrechtpilot wordt gefaseerd ingezet:
a. In de eerste fase, de periode tot in ieder geval de zomervakantie, hebben we een
aanbod op dezelfde locatie met zoveel mogelijk dezelfde dagactiviteiten. In deze
periode zal gewerkt worden aan het opstellen of waar nodig actualiseren van
ingroeiplannen met de scholen van inschrijving.
b. In de fase daarna wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de leerrechtpilot. Deze
fase zal aangeboden worden vanuit een andere locatie, zodat wettelijk gezien de
mogelijkheid ontstaat tot het bieden van onderwijs. Deze tweede fase loopt in de
periode tot 2022, in lijn met de leerrechtaanpak Rotterdam.
• Vanuit Pameijer is een gedragsdeskundige aanwezig, die gespecialiseerd is in autisme.
• Pameijer, en eventueel andere (specialistische) aanbieders, leveren hulpverleners, die
kennis en ervaring hebben met de doelgroep. Zij begeleiden de jongeren en kunnen
andere medewerkers coachen.
• MEE stelt zorg- en onderwijsspecialisten beschikbaar, die vraagbaak zijn voor de ouders.
• Er is onder verantwoordelijkheid van BOOR een fulltime leerkracht aanwezig, die
ondersteuning biedt bij de toeleiding naar onderwijs indien dat voor het kind mogelijk is.

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?
In de raadsbrief van 26 maart 2019 (zie bijlage) hebben wij toegelicht waarom wij de
samenwerking met Acato beëindigen. Zoals we hiervoor onder vraag 1 hebben uiteengezet,
was er op het moment van het nemen van onze beslissing wel degelijk sprake van een
passend alternatief (een vervolgaanbod). Vanaf medio maart zijn wij actief in gesprek met
Pameijer, MEE, KoersVO en schoolbesturen over het vervolgaanbod. Het vervolgaanbod was
echter nog niet volledig uitgewerkt, en dit leidde helaas tot tegenstrijdige berichtgeving. Wij
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hebben inmiddels duidelijke afspraken gemaakt met de genoemde partijen over de pilot en de
aanpak van het vervolgaanbod (zoals beschreven onder 3). Ouders gaan wij betrekken bij de
verdere invulling van het vervolgaanbod. Wij hopen dat Acato meewerkt aan een zorgvuldige
overgang en vertrouwen erop dat we per 6 mei een passend vervolgaanbod hebben voor de
kinderen van Acato.
Uiteraard ben ik beschikbaar om de beantwoording van uw vragen nader toe te lichten en/of
een toelichting te geven op de ontwikkelingen rondom Acato in de afgelopen periode.
Zoals ik u eerder heb laten weten, zijn wij ook bereid om met het bestuur van de Stichting
Bloemfleur/ de directie Acato onder uw leiding een bemiddelingsgesprek te voeren.
Indien u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen of met de behandelend ambtenaar
Andrea Kolijn. Zij is bereikbaar per mail: a.kolijnkasperaitis@rotterdam.nl of telefonisch:
06 5120 5110.
Hoogachtend,

Onno de Zwart
Directeur Welzijn, Zorg & Jeugdhulp

Bijlagen:
- Brief aan de Raad Stichting Bloemfleur d.d. 26 maart 2019
- Brief aan Bestuur Stichting Bloemfleur Directie Acato d.d. 26 maart 2019

