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Aan de Gemeenteraad

Sinds 1 januari 1991 bestaat er een overeenkomst tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen en de gemeenten van de Waddeneilanden. De gemeenten krijgen geld van de
Minister voor een vergoeding aan bepaalde groepen studerenden die reizen tussen de gemeenten en
de vaste wal. Deze studenten ontvangen sindsdien een vergoeding van € 45,38 per kalenderjaar,
omdat de OV-studentenkaart niet geldig is op de veerboot. De minister heeft met alle grote openbaar
vervoer bedrijven een contract afgesloten, behalve met de veerdiensten. Aanvankelijk werden de
kosten op declaratiebasis uitbetaald, maar sinds 2004 is er een storting in het gemeentefonds
gerealiseerd en is er een structurele regeling.
Er is op dit moment geen juridisch kader voor de uitvoering van de regeling aanvullende vergoeding
OV-studentenkaart. Daarom heeft de gemeente Ameland een verordening vervaardigd en
beschikbaar gesteld aan de andere waddeneilanden. Deze verordening voorziet tevens in een vorm
van indexering met ingang van 1 januari 2006. De indexeringsregeling zorgt voor enigszins hogere
kosten per jaar met ingang van 1 januari 2006. In het gemeentefonds wordt echter ook een indexcijfer
toegepast. Voor het overige levert de vaststelling van deze verordening geen extra kosten op.
Ieder jaar werden de ingediende aanvragen voordat er een beschikking wordt afgegeven op juistheid
gecontroleerd door de Informatie Beheer Groep. In de verordening is nu de gebruikelijke
besluitvormingsprocedure opgenomen van acht weken, die eventueel te verdagen is met nog eens
vier weken. Deze termijn is te kort om de Informatie Beheer Groep de aanvragen te kunnen laten
controleren. Dit heeft te maken met het feit dat de aanvragen van alle waddeneilanden verzameld
moesten worden en gezamenlijk naar de Informatie Beheer Groep werden gestuurd. Daarom wordt nu
voorgesteld de Informatie Beheer Groep niet meer in de procedure te betrekken. Dit zorgt er wel voor
dat op een klein deel van de aanvragen niet geheel juist wordt beschikt. Gezien echter de hoogte van
het vergoedingsbedrag, de werkelijke kosten van de veerboot en het belang om aanvragen binnen
een redelijke termijn af te handelen wordt voorgesteld de Informatie Beheer Groep niet meer in de
procedure te betrekken. Nadat de verordening is vastgesteld wordt deze bekend gemaakt via de
gemeentelijke info.
Thans wordt voorgesteld de “Verordening aanvullende vergoeding OV-studentenkaart
Schiermonnikoog 2005” vast te stellen.
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