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Nieuwe verordening leerlingenvervoer
Middenbeemster, 3 juni 2014

Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot,
of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een
beroep doen op de verordening leerlingenvervoer.
Wettelijke plicht
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling (verordening) vast te stellen voor het
leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om vervoerskosten ten behoeve van schoolbezoek. Het betreft
zowel scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en
regulier voortgezet onderwijs die zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden primair of voortgezet
onderwijs, als instellingen voor cluster 1 en cluster 2.
Passend onderwijs
Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die direct het
leerlingenvervoer betreffen zijn:
- De verordening dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
Dit betekent dat van ouders een bepaalde mate van inzet wordt verwacht maar dit mag niet leiden
tot ernstige benadeling van het gezin.
- Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een
vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn
aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van het vervoer gebruik kunnen
maken. Dit betekent dat er geen bekostiging meer plaatsvindt aan ouders van leerlingen op het
voorgezet speciaal onderwijs, die zelfstandig met het openbaar vervoer reizen.
Daarnaast oordeelt het samenwerkingsverband in het passend onderwijs over de toelaatbaarheid van
leerlingen tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Dit is uitgewerkt in
het door het regionaal samenwerkingsverband opgestelde ondersteuningsplan. In de nieuwe
verordening wordt vermeld dat het ondersteuningsplan wordt betrokken bij de beoordeling van de
aanvraag van een vervoersvoorziening.
Nieuwe indeling verordening
De nieuwe indeling van de verordening betreft een tweedeling in primair onderwijs (uitgewerkt in
paragraaf 2) en voortgezet onderwijs (uitgewerkt in paragraaf 3).
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De opbouw van de verordening is hierdoor logischer en sluit aan op het passend onderwijs en de
indeling van de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs.
Oplossingsrichting
Door de deregulering en de noodzakelijke aanpassingen verdient een nieuwe verordening de voorkeur
boven een wijziging van de verordening.
Meetbare doelstelling
Zoals ook te zien is in het “schema voorwaarden toekenning leerlingenvervoer” (zie bijlage) is de
verordening veel eenvoudiger geworden.
Financiële consequenties
De wetswijzigingen in verband met passend onderwijs hebben invloed op de omvang van het
leerlingenvervoer. In de nieuwe situatie hebben 4 ouders van leerlingen geen recht meer op
leerlingenvervoer omdat deze kinderen met het openbaar vervoer reizen en naar het voortgezet
speciaal onderwijs gaan. Dit betekent ongeveer € 3.000 per jaar minder kosten aan leerlingenvervoer.
Voorgesteld besluit
Te besluiten de verordening Leerlingenvervoer Beemster 2014 vast te stellen onder gelijktijdige
intrekking van de verordening Leerlingenvervoer gemeente Beemster 2012.

Communicatie/Participatie
In verband met de wetswijziging:
In maart 2014 is een brief naar de bovengenoemde 4 ouders gestuurd met de aankondiging dat zij
niet meer in aanmerking komen voor leerlingenvervoer.
Verordening:
Voor de aanpassing van de verordening Leerlingenvervoer is advies gevraagd aan Juridische Zaken
Purmerend. De verordening dient na vaststelling gepubliceerd te worden en geplaatst te worden op de
gemeentelijke website.
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