Bijlage 1: Overzicht wijzigingen verordening leerlingenvervoer gemeente Schagen t.o.v.
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Omschrijving verandering
Waar structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap staat, aangevuld
met psychische
Handicap wordt beperking
- Toevoeging bij afstand: die toegankelijk is voor het beoogde vervoersmiddel
- Wijziging eigen vervoer: per eigen motorvoertuig of fiets gewijzigd in ‘per eigen
vervoersmiddel’
- Toevoeging openbaar vervoer: ‘of een andere vorm van openbaar vervoer zoals
bijvoorbeeld de regiotaxi’
- Stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding gewijzigd in ‘verplichte
praktische leertijd bij de opleiding’
- Vervoersvoorziening: ‘goedkoopst mogelijke’ gewijzigd in ‘meest voordelige
wijze’
- Vervoersvoorziening: volgorde gewijzigd, aangepast vervoer als laatste
Doet vervallen wordt gewijzigd in ‘kan doen vervallen’
‘betrekt’ gewijzigd in ‘kan betrekken’
Toevoeging lid 2: ‘In geval van ernstig wangedrag door de leerling gedurende het door
de gemeente bekostigde vervoer, kan het college besluiten de toegekende
vervoersvoorziening te wijzigen, op te schorten of in te trekken’.
12 weken i.p.v. 8 weken in verband met verwijderen verdagingstermijn 5.4
Verwijderd: ‘Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier
weken verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis’.
Toegevoegd: ‘Indien dit voor een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag gewenst is,
kan het college de ouders uitnodigen in een persoonlijk gesprek de door hen ingediende
aanvraag nader toe te lichten’.
Tekstuele wijziging:
‘Vervalt de aanspraak’ gewijzigd in ‘kan het college de verstrekte vergoeding intrekken’.
‘kan het college intrekken’ in plaats van ‘trekt het college in’. Verwijderen van de zin
‘Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan ouders’.
Zinsnede “dan wel als eigen bijdrage in rekening gebracht” aan het einde van de zin
wordt verwijderd
Toevoeging van de tekst: ‘De in dit lid bedoelde basisschool betreft de dichtstbijzijnde
toegankelijke basisschool’.
‘of’ in plaats van ‘en’ waardoor tot 9 jaar niet hoeft te worden aangetoond dat kind niet
zelfstandig kan reizen
Toegevoegd: ‘of, indien mogelijk, eigen vervoer
‘ernstige benadeling’ wordt veranderd in ‘onevenredige’ benadeling. ‘Aanvaardbare’
wordt toegevoegd.
Lid toegevoegd: ‘naar het oordeel van het college deze vorm van vervoer, gelet op de
bijzondere, individuele omstandigheden, het meest passend is’.
Lid toegevoegd: Bij toekenning van een vervoersvoorziening voor het aangepast vervoer
kan van de ouders verlangd worden de leerling deel te laten nemen aan leerprojecten
voor het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets.
Toevoegen ‘of van de ouders redelijkerwijs verlangen’
Bepaling onder lid 5 verschoven naar lid 2 toegevoegd c.
Lid 2 ingevoegd: ‘Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die (primair) speciaal onderwijs volgen’
‘Kan-bepaling’ toegevoegd (‘kan betrekken’ i.p.v. ‘betrekt’)
Artikel ingevoegd t.b.v. VSO-leerlingen die zelfstandig kunnen reizen (scenario 4). Door
invoeging van dit artikel schuiven alle volgende artikelen een plaats op.
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Tekst aangepast ter verbetering van de leesbaarheid
Toevoeging: ‘of eigen vervoer’
Ernstige benadeling wordt veranderd in onevenredige benadeling. Aanvaardbare wordt
toegevoegd.
Lid toegevoegd: e. naar het oordeel van het college deze vorm van vervoer , gelet op de
bijzondere omstandigheden in het individuele geval, het meest passend is.
Lid toegevoegd: ‘Als de leerling gezien zijn structurele lichamelijke, verstandelijke,
zintuigelijke of psychische beperking niet in staat is zelfstandig van het openbaar
vervoer gebruik te maken vervalt de afstandsgrens van 6 kilometer’.
Lid toegevoegd: ‘Bij toekenning van een vervoersvoorziening voor het aangepast
vervoer kan van de ouders verlangd worden de leerling deel te laten nemen aan
leerprojecten voor het gebruik van het openbaar vervoer of de fiets’.
Tekstuele wijzigingen ter verbetering van de leesbaarheid
Toevoegen ‘of van de ouders redelijkerwijs verlangen’
Toegevoegd: ‘of eigen vervoer is verlangd’
Van lid 5 een lid 2c gemaakt; logischere plek
Toegevoegd: ‘of eigen vervoer is verlangd’

