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Onderwerp:  

Verordening leerlingenvervoer 2014 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De verordening leerlingenvervoer 2010 in te trekken. 

2.   De verordening leerlingenvervoer 2014 vast te stellen. 

3.  Kennis te nemen van de beleidsregels leerlingenvervoer 2014. 

 

Bestaand kader:  

De wettelijke basis van het leerlingenvervoer ligt in de Wet op het primair onderwijs, 

de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. Gemeenten 

moeten gehandicapte leerlingen zo zorgvuldig mogelijk van en naar school 

vervoeren. Daarbij staan maatwerk en kwaliteit voorop. 

Gemeenten zijn verplicht een regeling vast te stellen op basis waarvan ouders van 

leerlingen - onder bepaalde voorwaarden - aanspraak kunnen maken op bekostiging 

van de vervoerkosten van en naar school. De financiële middelen zijn onderdeel van 

de Algemene uitkering gemeentefonds 

 

Doelstelling:  

Een verordening leerlingenvervoer die aansluit bij de actuele wetgeving, de Wet 

passend onderwijs. 

 

Inleiding: 

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de Wet passend onderwijs van kracht.  Een 

werkgroep van 6 Duin- en Bollenstreek gemeenten heeft een voorstel gemaakt voor 

een nieuwe verordening  en een aanpassing van de beleidsregels die aansluiten bij de 

Wet Passend Onderwijs. 

Deze nieuwe verordening is eerder geagendeerd in de vergadering van uw raad van 

17 juli 2014. De besluitvorming hierover is aangehouden vanwege de vraag of de 

verordening ruimer mag zijn dan de wet. Het antwoord daarop is dat dit mag. We 

leggen het voorstel opnieuw aan u voor. 
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Argumenten: 

1.1      De Wet passend onderwijs heeft gevolgen voor het leerlingenvervoer en vraagt  

           een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer 2010. 

De belangrijkste verandering in de Wet passend onderwijs is dat kinderen die een 

school voor VSO bezoeken gelijk gesteld worden aan kinderen die een school voor 

regulier onderwijs bezoeken. Dit heeft tot gevolg dat kinderen die een VSO bezoeken 

en zelfstandig met het OV kunnen reizen vanaf 1 augustus 2014 niet langer in 

aanmerking komen voor (een bekostiging van) leerlingenvervoer. 

 

Uitgangspunt van de verordening en de beleidsregels is dat kinderen, voor zover 

mogelijk, zelfstandig of onder begeleiding met openbaar vervoer of de fiets naar 

school gaan. Hiertoe kan ook begeleiding worden aangeboden om leerlingen te leren 

zelfstandig te reizen met openbaar vervoer of fiets. 

 

Financiële dekking: 

De voorgestelde wijzigingen hebben naar verwachting geen tot weinig gevolgen voor 

de kosten van het leerlingenvervoer. 

 

Participatie: 

De verordening leerlingenvervoer 2014 en de beleidsregels leerlingenvervoer  zijn in  

een eerder fase in conceptversie voorgelegd aan de klankbordgroep leerlingen vervoer. 

 

Urgentie: 

De Wet passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 in werking. Op die datum was de 

ingang van de nieuwe verordening gepland. Nu het voorstel in de vergadering van juli 

is aangehouden is de ingangsdatum gepland op 1 oktober 2014.  

Aanvragen die vóór 1 oktober 2014 binnenkomen worden beoordeeld op grond van 

de verordening leerlingenvervoer 2010.  

 

Kanttekeningen: 

1.    De nieuwe verordening heeft een geheel andere indeling gekregen ten opzichte 

van de verordening leerlingenvervoer 2010. Hierdoor is het ondoenlijk om een 

overzicht te maken van alle veranderingen. 

2.    Om te kunnen beoordelen of een kind in staat is met OV (onder begeleiding) te 

       reizen, zal vaker een medisch advies aangevraagd worden wat leidt tot meer 

       kosten  op korte termijn.  

  3.  Het strakker inzetten op reizen met OV (onder begeleiding) kan leiden tot meer 

  bezwaarschriften. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris Burgemeester   
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Ter inzage gelegd: 

- Verordening Leerlingenvervoer Hillegom 2014 met toelichting 

- Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hillegom 2014 

- Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2010, vastgesteld dd 20-05-2010  

Informatie bij: mw. A. Gielen, a.gielen @hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 363
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Onderwerp: 

Verordening leerlingenvervoer 2014 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in de Wet op het primair onderwijs, de We op de 

Expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. 

 

besluit:  

1. De verordening leerlingenvervoer 2010 in te trekken. 

2. De verordening leerlingenvervoer 2014 vast te stellen. 

3. Kennis te nemen van de beleidsregels leerlingenvervoer 2014. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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