
Wijzigingen VERORDENING LEERLINGENVERVOER Hillegom 2010 
 
Titel 1 

 Nummering van artikel 1 is veranderd in letters. 
 

 Artikel 1d (definitie gehandicapte leerling) is toegevoegd. 
 

 Artikel 1e (voorheen lid 4) is het woord structureel toegevoegd. 
 

 Artikel 1g (voorheen lid 6) het woord schoolplan is gewijzigd in schoolgids 
 

 Artikel 1k (voorheen lid 10) is gewijzigd. 
Dit was:  
10. reistijd: de totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en 
de aanvang van de schooldag volgens het schoolplan, minus maximaal 10 
minuten indien en voorzover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend 
terrein gewoonlijk eerder bereikt dan het schoolplan aangeeft, dan wel de 
totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens het 
schoolplan en de aankomst bij de woning; 
Is gewijzigd in:  
k. reistijd: tijd tussen het vertrek bij de woning tot aankomst bij de school en 
vice versa; 

 Artikel 1p (voorheen lid 14) is gewijzigd. 
Dit was: 
14. vervoersvoorziening: een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de 
door het college noodzakelijk geachte vervoerskosten van de leerling en zo 
nodig diens begeleider; 
a. de verstrekking van een abonnement of strippenkaart voor de leerling 
en zo nodig diens begeleider, of: 
b. aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet 
verzorgen; 
Is gewijzigd in: 
p. vervoersvoorziening: een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door 
het college noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig 
diens begeleider, of bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van 
openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider, of 
aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet 
verzorgen. 
 
 
 



 Artikel 2 lid 2 is vervallen omdat het college nooit een gedeeltelijke bekostiging 
toekent. Dit artikel was dus overbodig. 
Verwijderd is: Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt het 
dat de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de 
vervoerskosten toekomt, hun kinderen van het aldus verzorgde vervoer gebruik 
laten maken tegen betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de 
ouders ingevolge het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de 
kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de 
vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op bekostiging vervallen. 

 
 Aan artikel 4 is toegevoegd: …met dien verstande dat de tijdsduur, indien dit 

mogelijk is, voor meerdere jaren of de hele schoolperiode wordt vastgesteld. 
 
 Artikel 8 is gewijzigd 

Dit was: 
Artikel 8 Andere vergoedingen 
De aanspraak op bekostiging wordt verminderd met de aanspraak op een 
toelage, voor zover die voor de betrokken leerling betrekking heeft op de 
reiskosten. 
Is gewijzigd in: 
Artikel 8 Voorliggende voorzieningen 
De aanspraak op bekostiging wordt verminderd met de aanspraak op een 
voorliggende voorziening, voorzover die voor de leerling betrekking heeft op de 
reiskosten. 
 

 Kopje van Titel 2 is gewijzigd. 
Dit was: 
TITEL 2 BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE LEERLINGEN VAN 
(SPECIALE) SCHOLEN VOOR BASIS ONDERWIJS  
 
Is gewijzigd in: 
TITEL 2 BEPALINGEN OMTRENT HET VERVOER VAN DE (NIET-GEHANDICAPTE) 
LEERLINGEN VAN SCHOLEN VOOR PRIMAIR ONDERWIJS  

 
 Artikel 10 lid 1 is gewijzigd. 

Dit was: 
Het college neemt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer de 
beslissing in acht van de permanente commissie leerlingenzorg over de toelating 
van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs. 
 



 
Is gewijzigd in: 
Indien het college de gevraagde voorziening ten behoeve van een leerling op een 
school voor primair onderwijs niet toekent, dient het bij de beschikking de 
beslissing te betrekken van de permanente commissie leerlingenzorg over de 
toelating van de leerling op een speciale school voor basisonderwijs. 

 
 Artikel 15a is toegevoegd. 

Toegevoegd is: 
Artikel 15a  Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke WEC school 
cluster 4 
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 geldt voor de leerling die een 
school voor (voortgezet) speciaal onderwijs uit cluster 4 bezoekt als 
dichtstbijzijnde toegankelijke school, de school die door de commissie voor de 
indicatiestelling is geadviseerd. Dit is van toepassing zolang de leerling zijn 
woonplaats heeft in het gebied van het regionale expertisecentrum waaraan 
voornoemde commissie is verbonden. 

 
 Artikel 18 lid 1.a ‘gelet op zijn lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke 

handicap’ is gewijzigd in ‘de gehandicapte leerling’. 
 
 Artikel 20  

Titel is gewijzigd 
Lid 3 is toegevoegd. 
Toegevoegd is: 
3. Indien aanspraak bestaat op bekostiging van de vervoerskosten zoals bedoeld 
in het eerste lid, is artikel 19 van toepassing. 
 

Titel 4 
 In artikel 22 lid 2 is ‘het schoolplan’ is gewijzigd in ‘de schoolgids’. 
 
 In artikel 23 zijn de bedragen geïndexeerd en de jaartallen geactualiseerd. 
 



 In artikel 24 lid 3 zijn de woorden ‘worden berekend per gezin’ toegevoegd. De 
bedragen zijn aangepast en de jaartallen zijn geactualiseerd. 
  

 
 Artikel 25 lid 1 ‘vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap 

niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken’ is gewijzigd in 
‘gehandicapt’. 

 
Titel 7 
 
 Artikel 30, lid 1 en 2 zijn vervallen. Dit waren teksten die betrekking hadden op 

oude regelingen die niet meer van toepassing zijn. 
Lid 3 is gewijzigd de jaartallen zijn geactualiseerd: 

3. Op aanvragen voor schooljaren voorafgaand aan het schooljaar 2010-2011 die 
zijn ingediend en/of behandeld voordat deze verordening in werking treedt en 
daarop betrekking hebbende geschillen, is de verordening leerlingenvervoer 
2006 van toepassing. 

 
 Artikel 31 is gewijzigd. 

Dit was:  
1. Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2006. Hierbij komt de  
    verordening leerlingenvervoer gemeente Hillegom 2005 te vervallen. 
2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer  
   2006. 
Is gewijzigd in: 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.   
    Hierbij wordt de verordening leerlingenvervoer gemeente Hillegom 2006  
    ingetrokken. 
2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer  
     Hillegom 2010. 
 

 


