Aan de raden van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe.
Datum

:

28 augustus 2012

Raadsvergadering d.d. :

27 september 2012

Agendapunt

:

13

Onderwerp

:

Verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen 2013

Voorstel:
conform bijgevoegd concept-raadsbesluit
1. instemmen met de verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen 2013 en deze ter
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Schagen.
2. Instemmen met het aanbieden van een overgangsregeling aan leerlingen uit Schagerbrug naar de
Tender, de Burgemeester de Wildeschool of VSO Hendrik Mol zolang de betreffende school door hen
bezocht wordt en de overgangsregeling ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Schagen.

Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe,
De huidige verordeningen van de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe vervallen wanneer zij fuseren
tot gemeente Schagen per 1 januari 2013. Bijgaande ter vaststelling de verordening leerlingenvervoer 2013
voor de gemeente Schagen.
Overgangsregeling:
De verordeningen van de gemeenten Harenkarspel en Schagen wijken niet af van de modelverordening
welke is gebruikt voor de nieuwe gemeente Schagen.
De verordening van de gemeente Zijpe doet dit wel.
De afstanden in de verordening van de gemeente Zijpe die waren opgenomen in artikel 11 en 15 weken af
van de modelverordenen in plaats van zes kilometer bedragen zij vier resp. twee kilometer. Dit omdat er
anders geen aangepast vervoer mogelijk is voor de leerlingen die vanuit Schagerbrug de Tender (school
voor speciaal basisonderwijs), de Burgemeester de Wildeschool en VSO Hendrik Mol (beide scholen voor
speciaal onderwijs) te Schagen bezoeken.
U wordt geadviseerd voor de huidige leerlingen uit Schagerbrug naar de Tender, de Burgemeester de
Wildeschool en VSO Hendrik Mol te blijven vervoeren zolang de betreffende school bezocht wordt. Nieuwe
aanvragen in de gemeente Schagen na 1 januari 2013 worden getoetst aan de verordening
leerlingenvervoer gemeente Schagen 2013. Leerlingen uit Schagerbrug kunnen dan geen aanspraak meer
maken op bekostiging van vervoer naar de bovenstaande scholen.
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