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Vaststellen Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting.

De Verordening Leerlingenvervoer 2011 en verder met bijbehorende toelichting is opgesteld. Hierbij zijn de
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de VNG
modelverordening in acht genomen.

Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 en verder met bijbehorende toelichting.
Met de vaststelling van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 en verder wordt de huidige verordening
Leerlingenvervoer 2010-2011 ingetrokken.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht een verordening leerlingenvervoer vast te stellen. Op basis van deze
verordening kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op bekostiging van het vervoer
van hun kind van en naar school.
De huidige verordening leerlingenvervoer Gemeente Valkenswaard was vastgesteld voor 2010-2011. Gezien
de forse kosten die de uitvoering van het leerlingenvervoer op dit moment met zich meebrengen (ca.
€ 560.000,- op jaarbasis) ontstond de noodzaak de verordening leerlingenvervoer kritisch onder de loep te
nemen en voor 2011 en verder opnieuw vast te stellen.
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Wijzigingen en aanpassingen in de nieuwe verordening ten opzichte van de huidige verordening komen niet
direct tot uiting in ‘harde’ verschillen (al zijn er wel een paar). Het is niet zo dat als iemand nu nog wel recht
heeft op leerlingenvervoer, hij dat in de nieuwe verordening opeens per definitie niet meer heeft, of
andersom. De wijzigingen zijn veelal tekstueel en aanpassingen naar landelijke normering. Wel is de
bedoeling dat bij strikte toepassing van de beleidsregels in de verordening er meer maatwerk plaatsvindt en
dat er meer vergoedingen plaats zullen vinden in de vorm van een fietsvergoeding, bekostiging kosten
openbaar vervoer en bekostiging kosten eigen vervoer. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, waarbij in
98 % van de aanvragen bekostiging van aangepast vervoer wordt toegekend (taxibus). Hetgeen voor de
gemeente een zeer kostbare vorm van vervoer is.
Ter verdere verduidelijking worden een aantal significante verschillen tussen de huidige verordening en de
voorgestelde verordening in de volgende tabel onder de aandacht gebracht:

Huidige verordening
1. Art. 1 onder b.
Gehandicapte leerling: een leerling bedoeld
onder c, die door een lichamelijke,
verstandelijke of zintuiglijke handicap niet, of
niet zelfstandig van het openbaar vervoer
gebruik kan maken.
2. -

Nieuwe (voorgestelde) verordening
Art.1 onder b.
Gehandicapte leerling: een leerling bedoeld onder c,
die door een lichamelijke, verstandelijke of
zintuiglijke handicap niet, of niet zelfstandig de
school bedoeld onder a kan bereiken.

3. -

Art. 3b: Goedkoopst adequate voorziening.
De gemeente is te allen tijde bevoegd te kiezen voor
de goedkoopst adequate voorziening. Wel wordt de
voorkeur gegeven (ook indien dit niet de goedkoopst
adequate voorziening is) aan zelfstandig vervoer van
de leerling om zijn/haar zelfredzaamheid te
bevorderen.
Komt te vervallen. Aanvragen kunnen ook
gedurende het jaar ingediend worden en worden
conform de bepalingen in de AWB afgehandeld.

Toevoeging Art. 1 onder w.
Begeleider: de ouder of de door de ouder
aangewezen persoon die de leerling begeleidt in het
vervoer naar school.

4. Art. 5 lid 2.
De aanvraag wordt, indien het een aanvraag voor
het eerstvolgende schooljaar betreft, voor 1 juni
voorafgaand aan dat schooljaar ingediend.
5. Art. 11 en art. 15 bepalen dat een bekostiging
voor vervoer naar school verstrekt kan worden
indien de afstand tot de dichtstbijzijnde school
meer dan 4 kilometer bedraagt.
6. -

De afstand tot te dichtstbijzijnde school ophogen
naar 6 km. Dit zal in Valkenswaard geen grote
gevolgen hebben, maar hiermee sluit Valkenswaard
meer aan bij landelijke normering.
Art. 15 a: Bekostiging naar de dichtstbijzijnde
toegankelijke WEC school cluster 4.
Voor de leerling die een school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs uit cluster 4 bezoekt, geldt 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 regionaal
expertisecentrum waaraan voornoemde commissie is
verbonden.

7. Art. 16 lid 2.
Als de commissie voor de begeleiding binnen
vier schoolweken na verzending van de
adviesaanvraag geen advies heeft uitgebracht of
niet schriftelijk om verlenging van de
adviestermijn met ten hoogste twee weken heeft

Verwijderd. Uitblijven advies kan vele redenen
hebben. Ook aanvrager kan hierop invloed hebben
(bijv. niet verschijnen of afzeggen afspraken).
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verzocht, wordt door het college het besluit
genomen zonder het advies van de commissie
voor de begeleiding.
8. In art. 18 lid 1 onder b bepaalt dat bekostiging
van aangepast vervoer verstrekt kan worden
indien de reistijd met het openbaar vervoer meer
dan 1 uur bedraagt en deze met aangepast
vervoer tot 50 % of minder kan worden
teruggebracht.

De reistijd ophogen naar 1,5 uur. Hiermee sluit
Valkenswaard meer aan bij de landelijke normering.

Deze verordening is ter inspraak voorgelegd aan de inwoners van Valkenswaard in de periode van 11 juli tot
en met 18 augustus 2011. Omdat de inspraakperiode op een tijdstip heeft plaatsgevonden wanneer veel
mensen op vakantie gaan is een periode aangehouden van 6 weken. Dit om de inwoners voldoende de
gelegenheid te geven te reageren en/of vragen te stellen.
Tijdens de inspraakperiode zijn geen inspraakreacties binnengekomen.

Een actuele verordening Leerlingenvervoer 2011 en verder, met bijbehorende toelichting, die hanteerbaar
is voor de Valkenswaardse inwoners en bestuurlijk en ambtelijk een toereikend handvat biedt.
#

Zie onder toelichting.
$

Zie onder aanleiding.
%

&

Nieuwe, mogelijk wettelijke, ontwikkelingen en gewenste aanpassingen in de dagelijkse praktijk kunnen
aanleiding geven tot aanpassing van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 en verder.
'
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Na vaststelling dient zo spoedig mogelijk publicatie plaats te vinden zodat de Verordening
Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting 1 dag na publicatie in kan gaan.
)
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n.v.t.
+

Na vaststelling dient via de plaatselijke pers en de website gecommuniceerd te worden dat de
Verordening Leerlingenvervoer 2011 en verder is vastgesteld.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Verordening Leerlingenvervoer gemeente Valkenswaard 2011.
Toelichting op de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Valkenswaard 2011.
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n.v.t.
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