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Vaststellen Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2019.

Aan de raad,
1. Beslispunten
De raad stelt de Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2019 vast.
2. Inleiding
Begin 2016 is de Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2016 vastgesteld. De Verordening
leerlingenvervoer regelt de mogelijkheden voor ouders om een beroep te doen op
leerlingenvervoer. Het gaat met name om leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen
reizen. Dit kan zijn door bijvoorbeeld ziekte, een handicap of gedrags-/leerproblemen. Ook kunnen
ouders een beroep doen op leerlingenvervoer omdat de gewenste school qua denominatie te ver
weg is. De ouders blijven primair verantwoordelijk voor het vervoer van de leerling, echter waar dit
niet mogelijk/wenselijk is, kan er een beroep worden gedaan op het leerlingenvervoer.
In een aantal gevallen kan de gemeente een (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage heffen voor dit
leerlingenvervoer. Het college wil een wijziging doorvoeren in de verordening waar het gaat om
het heffen van deze eigen bijdrage, zodat dit aansluit op de gewenste praktijk (zie paragraaf 4).
Daarnaast wordt de Verordening waar mogelijk wat gemakkelijker leesbaarder gemaakt.
Tegelijkertijd stelt het college ook beleidsregels voor de uitvoering van de verordening vast zodat
de wijze van uitvoering voor ouders duidelijk is. Verordening en beleidsregels sluiten zoveel
mogelijk aan bij de andere gemeenten in de regio. Het vervoer wordt regionaal aanbesteed. Zo
verandert niet alles wanneer gezinnen binnen de regio verhuizen.
3.

Beoogd effect
1. De verordening leerlingenvervoer sluit aan op de gewenste praktijk; het college komt hiermee
ouders tegemoet van een doelgroep binnen het leeringenvervoer die geen eigen afweging kan
maken in schoolkeuze.
2. De verordening wordt duidelijker leesbaar voor de gebruikers.

4. Argumenten en onderbouwing
Zoals aangegeven in de inleiding kan er in een aantal gevallen voor het leerlingenvervoer een eigen
inkomensafhankelijke bijdrage van ouders geheven worden. Als er sprake is van een (structurele)
handicap kan dit wettelijk niet. In de huidige verordening is er destijds voor gekozen dat we een
eigen bijdrage heffen in het geval van leerlingenvervoer voor zowel vervoer naar regulier
basisonderwijs als bij het bezoeken van een school voor Speciaal basisonderwijs (SBO). Ouders die
een kind hebben dat het SBO bezoekt, moeten aantonen dat hun kind (structureel) gehandicapt is
om geen eigen bijdrage te hoeven betalen. Leerlingen bezoeken niet zomaar het SBO. Zij hebben
in het geval van leerlingenvervoer hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring. Voor deze verklaring is
er onderzoek gedaan en is het duidelijk dat het kind niet opgevangen kan worden binnen het
reguliere basisonderwijs. Deze ouders kunnen geen eigen afweging maken om het kind ‘naar de
school om de hoek’ te sturen. Het kind nogmaals diverse onderzoeken te laten ondergaan om aan
te tonen dat het (structureel) gehandicapt is, is een ongewenste praktijk en het is belastend voor
ouders en kinderen. Ook kan het vaststellen van een handicap door een arts verschillend
beoordeeld worden. Het college stelt daarom voor de eigen bijdrage voor de ouders van leerlingen
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die het SBO bezoeken te laten vervallen in de nieuwe verordening, daar zij het vanuit menselijk
oogpunt niet gewenst vindt ouders en kinderen die duidelijk geen vrije schoolkeuze hebben, verder
te belasten. Hiermee zit de belangrijkste inhoudelijke wijziging van de Verordening
leerlingenvervoer in artikel 14. Daarnaast worden in de artikelen 14 en 15 inkomensgrenzen voor de
te heffen ouderbijdragen genoemd in de Verordening die niet meer kloppend zijn; daar zij jaarlijks
geïndexeerd worden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Voorstel is te
verwijzen naar de publieke site voor de VNG, daar de geïndexeerde bedragen daar jaarlijks
gepubliceerd worden. Ook zullen we (een link naar) de actuele inkomenstabel publiceren op onze
eigen website en de bedragen vermelden op de aanvraagformulieren, zodat het voor ouders
inzichtelijk is in welke inkomensgroep zij vallen en wanneer zij de eigen bijdrage moeten betalen.
Bedragen in de verordening noemen, zal leiden tot feitelijke informatie die volgend jaar al niet
meer kloppend is. Buiten de artikelen 14 (eigen bijdrage SBO) en 15 (noemen bedragen
inkomensgrenzen) zijn er geen inhoudelijke wijzigingen maar slechts wat taalkundige
vereenvoudigingen.
5. Duurzaamheid
Het leerlingenvervoer wordt regionaal aanbesteed en zoveel mogelijk via logische routes gereden
zodat het minimaal aantal benodigde aantal taxibussen aan het verkeer deelneemt. Zelfstandig
vervoer gestimuleerd. Dus waar mogelijk fietsen of openbaar vervoer, eventueel onder
begeleiding.
6. Financiële onderbouwing
Het schrappen van de mogelijkheid om de eigen bijdrage te heffen van de ouders van leerlingen
van het Speciaal Basisonderwijs kan – gezien de gestelde voorwaarden en inkomensgrenzen –
negatief effect hebben van rond de € 1.500 hebben op de inkomsten van de gemeente Gooise
Meren (dit gezien de ervaringen van de laatste jaren).
7. Communicatie en participatie
De nieuwe Verordening en de beleidsregels worden gepubliceerd; ouders worden geïnformeerd.
De doelgroep van leerlingenvervoer naar het SBO, waar geen sprake is van vrije schoolkeuze,
wordt geïnformeerd dat zij vrijgesteld wordt van de eigen bijdrage. Door de beleidsregels die het
college heeft vastgesteld, ontstaat meer duidelijkheid omdat de wijze van uitvoering hierin wordt
vastgelegd. Op de aanvraagformulieren voor het schooljaar 2019/2020 wordt duidelijk aangegeven
van wie de eigen bijdrage gevraagd kan worden en op basis van welke inkomensgegevens dit
gebeurt.
8. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De aanvragen voor het nieuwe schooljaar 2019/20120 worden op basis van de nieuwe verordening
behandeld. Er blijft contact tussen beleid en uitvoering om te zien of de nieuwe verordening de
beoogde effecten heeft. Als het nodig is of als het landelijke beleid verandert, wordt de
Verordening aangepast.
Ook wordt het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer gemonitord.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,
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D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
Nieuwe verordening
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Vaststellen Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2019.’ met zaaknummer
1191556 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
de Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2019 vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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