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CONCEPT 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

 Wethouder  B. Blonk 

Vaststellen verordening leerlingenvervoer 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Als gevolg van de Wet passend onderwijs, die op 1 augustus 2014 in werking treedt, dient de 

Verordening leerlingenvervoer  2013 te worden gewijzigd. Genoemde wet treedt op 1 augustus 

2014 in werking. Dit betekent dat de nieuwe verordening op zijn vroegst op 1 augustus 2014 in 

werking kan treden.  

 

De wetswijzigingen die direct het leerlingen vervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het betreft 

de volgende punten: 

1) de verordening dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet; 

2) leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een 

vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer 

of de fiets gebruik kunnen maken.  

Gemeenten zijn overigens vrij om de wijzigingen niet of gedeeltelijk op te nemen in de eigen 

verordening.  

 

In overleg met de juridisch adviseur, de strategisch en inhoudelijke beleidsmedewerkers, het 

taakveld uitvoering  Wmo en de portefeuillehouder is besloten uw raad voor te stellen de nieuwe 

verordening niet op 1 augustus 2014, maar pas op 1 januari 2015 in werking te laten treden. Dit 

voorstel heeft de volgende voordelen:  

 meer tijd om de implementatie van de nieuwe verordening zorgvuldig voor te bereiden;  

 meer tijd voor regionale afstemming: de nieuwe verordening dient te worden opgesteld  in 

nauw overleg  met de gemeenten Hollands Kroon en Den Helder; en   

 meer tijd om burgers en gebruikers van het leerlingenvervoer te informeren over de gevolgen 

van genoemde beleidswijzingen.  

 

Bovendien dienen aanvragen die worden ingediend voor 1 augustus 2014, te worden getoetst  

aan de oude verordening. Leerlingen die na 1 augustus 2014 een vervoersvoorziening  

aanvragen voor het bezoek van een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)maar die  

in het schooljaar 2013-2014 reeds in het kader van het leerlingenvervoer werden vervoerd,  

komen in aanmerking voor een overgangsregeling en zullen derhalve tot het einde van het  

schooljaar een vervoersvoorziening  blijven ontvangen. Voor de overgrote groep VSO -leerlingen  

is de nieuwe verordening dus niet direct van toepassing. Het aantal nieuwe aanvragen voor het  

bezoeken van een school voor VSO dat tussen 1 augustus 2014 en 1 januari 2015 zal worden  

ingediend, wordt geschat op maximaal 2 a 3. Dit betekent dat de financiële schade die de  

gemeente Schagen lijdt als gevolg van een op een later tijdstip in werking laten treden van de  

nieuwe verordening, feitelijk  zeer beperkt is.  
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