
Raadsvergadering 14 april 2015: agendapunt 11 Leerlingenvervoer

Het toekennen of afwijzen van het leerlingenvervoer heeft in het verleden veel stof 
doen opwaaien. Het traject verliep verre van soepel.
Gelukkig zijn er sinds 2013 concrete verbeteringen zichtbaar, met name de opzet 
van een formulier eerste aanvraag – de vragen zijn verduidelijkt en gemakkelijker in 
te vullen – en voor een vervolgaanvraag is een verkort formulier in het leven 
geroepen waar standaardgegevens al op voorgedrukt zijn.
Overigens hebben we teruggehoord dat foutieve gegevens zijn overgenomen. Een 
achternaam bij de roepnaam van een kind en een schoolnaam die al heel lang 
gewijzigd is. Een minpuntje.
Mocht er echter hulp nodig zijn bij het invullen, dan kan dat geregeld worden, zo 
hebben wij begrepen. Op deze manier creeer je meer begrip en minder frustratie bij 
de ouders/verzorgers en kan er toch zorgvuldig beoordeeld worden. Deze concrete 
verbeteringen juichen wij toe.

Op advies van de VNG ligt vandaag de nieuwe verordening voor, met de 
noodzakelijke aanpassingen op de nieuwe Wet Passend Onderwijs (1 aug. 2014). 
Fractie BALANS heeft afgelopen week een aantal technische vragen gesteld over de
exacte wijzigingen t.o.v. de vorige verordening: de inhoudelijke verschillen en de 
daarmee gepaard gaande gevolgen.
Naar aanleiding daarvan vragen wij extra aandacht t.a.v. de wijziging omtrent VSO 
(Voortgezet speciaal onderwijs) leerlingen. Formeel hebben VSO leerlingen op 
basis van de nieuwe verordening geen recht meer op leerlingenvervoer. Het doel is 
om kinderen te leren zelfstandig en zelfredzaam te zijn in de samenleving. Vanuit het
leerlingenvervoer/de gemeente zal er met deze VSO kinderen dan ook een traject 
gaan starten waarbij ze leren reizen met het openbaar vervoer (bladzijde 2, 
kanttekeningen 'Voortgezet Speciaal Onderwijs').
Het doel is prima. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren kán een goede 
oplossing zijn. Maar in de praktijk is het niet zo eenvoudig. Bussen en treinen komen 
nu eenmaal niet altijd op tijd waardoor snel paniek kan uitbreken. Deze leerlingen 
hebben niet voor niets een indicatie en hebben verstandelijk ook vaak een andere 
leeftijd dan ze werkelijk zijn (ff een cursusje doen en de problemen zijn opgelost?! 
Zou mooi zijn!) Bij belanghebbenden die we gesproken hebben, rijzen daarom 
meteen een tweetal vragen:
Wat gebeurt er als het niet lukt met de training? Hoe verder?
Bovendien stuiten we op een ander praktisch probleem, want volgens de wet valt 
een buurtbus die in het buitengebied stopt niet onder openbaar vervoer of 
streekvervoer.
Hoe komen kinderen die om deze reden geen gebruik kúnnen maken van openbaar 
vervoer op school? (En wordt er meer ingezet op de buurtbus/opstapplaatsen voor 
de bebouwde kom?)
Dus, stimuleren en proberen is goed, maar wat als het om de twee genoemde 
redenen niet lukt?? Bestaat er dan alsnog recht op leerlingenvervoer of moeten 
kinderen noodgedwongen thuis blijven nu ze formeel geen recht meer hebben op 
leerlingenvervoer?
(Kunnen wij als gemeente afwijken van de modelverordening om een oplossing in te 
passen?)



Een paar andere punten:

Aanvragen en termijn vervoersvoorziening
Wanneer te verwachten valt dat er geen verandering zal optreden in de lichamelijke 
of geestelijke toestand van de leerling en deze dus aan geldende criteria blijft 
voldoen, is het wenselijk te kiezen voor een periode van enkele jaren of zelfs een 
hele schoolperiode, zo lezen we (blz 19): lastenverlichting voor de burger, het aantal 
aanvragen wordt zoveel mogelijk beperkt -> win-win.
Wordt hier vanuit de gemeente al aan gewerkt? 

Veiligheid
T.a.v. de mogelijkheden die er zijn om fietsvergoeding te verstrekken zien we dat de 
veiligheid van de route nu ook in overweging wordt genomen (blz 24). Een 
belangrijke goede aanvulling zo vindt BALANS.

Aankomsttijd 
Volgens de verordening leert de praktijk (blz 26) dat leerlingen zo'n tien minuten voor
aanvang van de lessen op het schoolplein aankomen.
Mochten er problemen zijn bij de praktische uitwerking (veel te vroeg op school of 
juist te laat) tot wie moeten ouders zich dan wenden; de taxi of de gemeente en bent 
u bereid daar actief in te opereren?

En als laatste nog een algemene vraag: Is deze verordening een opstap naar een 
volgende   regionale verordening   van Meierijgemeenten? Kunt u daar iets meer over 
zeggen?

Tot zover in eerste termijn.

Fractie BALANS


