Raadsvergadering van
Onderwerp:

24 juni 2014

Wijziging verordening Leerlingenvervoer
gemeente Schiermonnikoog

Agendapunt 12

Schiermonnikoog, 12 juni 2014

Aan de Gemeenteraad

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar school te groot,
of kan een kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een
beroep doen op de verordening leerlingenvervoer.
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor het leerlingenvervoer. In
artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (hierna: WPO), artikel 4, eerste lid, van de
Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO) en artikel 4, eerste lid, van de Wet op de
expertisecentra (hierna: WEC), heet het ‘de bekostiging van de door het college noodzakelijk te
achten vervoerskosten ten behoeve van het schoolbezoek’. Het gaat hierbij zowel om scholen voor
basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier voortgezet
onderwijs die zijn aangesloten bij samenwerkingsverbanden primair of voortgezet onderwijs, als om
instellingen voor cluster 1 en cluster 2. De modelverordening van de VNG geeft uitvoering aan de
taakstelling van de gemeentebesturen.
Met de invoering van het passend onderwijs zal de verordening Leerlingenvervoer moeten worden
gewijzigd. Het betreft met name technische wijzigingen. Inhoudelijk zijn er slechts kleine
veranderingen.
Het gaat om de volgende punten:
-

De verordening dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet.
Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een
vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn
aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik
kunnen maken.

Genoemde wetswijzigingen maken een aanpassing van de modelverordening leerlingenvervoer
noodzakelijk.
Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt de verordening te vereenvoudigen. De indeling
van de ‘oude’ verordening volde de drie onderwijswetten, te weten de Wet op het primair onderwijs, de
Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. Deze indeling wordt verlaten en
vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs
volgt: 1) primair onderwijs en 2) voortgezet onderwijs. Hoewel instellingen voor het speciaal onderwijs
van de clusters 1 en 2 niet zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband, passen zij toch in het
model, wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs, dat leerlingen op
deze instellingen volgen.
In 2012 is de verordening leerlingenvervoer gemeente Schiermonnikoog voor het laatst gewijzigd.

De ontwikkelingen van het passend onderwijs en de wijzigingen die het met zich mee brengt maken
dat de aanpassingen toegepast kunnen worden en volgens de modelverordening verwerkt zijn in de
nieuwe verordening leerlingenvervoer gemeente Schiermonnikoog 2014.
Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om aanvullend artikel 22 aan de verordening toe te
voegen. Het betreft het aangepast leerlingenvervoer Dockingacollege. Deze dagelijkse reisvoorziening
is opgezet in het kader van flankerend beleid voor de groep leerlingen van Schiermonnikoog die
gebruik maken van onderwijs van het Dockingacollege.
Samengevat stellen wij u voor de wijzigingen in het kader van de ontwikkelingen Passend Onderwijs
verwerken in de verordening leerlingenvervoer gemeente Schiermonnikoog, alsmede de wijzigingen in
het kader van het aangepast vervoer Dockinga college.
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