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Aan de gemeenteraad 

Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten Breukelen, 
Loenen en Maarssen te zijn geharmoniseerd. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald, verliezen de 
regelingen hun rechtskracht. Dit is bepaald in artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling. 

Onderstaand treft u een voorstel aan om het beleid en de regelgeving op het gebied van 
leerlingenvervoer te harmoniseren waardoor na publicatie maar in ieder geval per 1 maart 2012 voor 
de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving en hetzelfde beleid zal gelden. 

Het voorstel voldoet aan de randvoorwaarden en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het 
Plan van Aanpak Harmonisatie. 

Voorstel 
De Verordening Leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2012 met bijbehorende toelichting vaststellen 
zoals voorgesteld door het college.  
 
Inleiding 
De verordeningen van de voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen waren nog niet 
geharmoniseerd. Op 1 januari 2013 dient al het beleid en regelgeving van de voormalige gemeenten 
Breukelen, Loenen en Maarssen te zijn geharmoniseerd. Hiertoe ligt nu een voorstel. Wij gaan 
daarbij uit van de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG. Deze is onlangs nog aangepast 
(december 2011). Deze laatste versie nemen we hier over met daarbij opgenomen een aantal 
beleidsregels.  
 
Argumenten 
1. Wij willen dat voor de gehele gemeente Stichtse Vecht dezelfde regelgeving en beleid geldt voor 

het leerlingenvervoer. 
De voormalige verordeningen van de drie gemeenten verschilden inhoudelijk niet veel van 
elkaar en ook niet met de huidige modelverordening. Voor de uitwerking van de verschillen 
verwijzen wij naar het harmonisatie voorstel.  

2. Wij gaan uit van de modelverordening leerlingenvervoer omdat deze voldoet en toekomstige 
wijzigingen makkelijker in te passen zijn.  

3. Wij gaan per 1 augustus 2012 een nieuw contract aan met een vervoerder. Daarvoor gaan wij 
het leerlingenvervoer aanbesteden.  
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Het is voor het proces van aanbesteden gewenst dat wij uitgaan van eenzelfde beleid en 
regelgeving voor het leerlingenvervoer. Het is niet noodzakelijk dat het beleid al is 
geformaliseerd door de raad alvorens het proces van aanbesteding aan te gaan. Er zijn op dit 
moment geen grote verschillen tussen de verordeningen die dat in de weg staan.  

4. Wij willen kijken of waar mogelijk de regelgeving kan leiden tot kostenbesparingen.  
 

4.1  Bezuiniging door aanpassingen in de verordening zelf.  
In het college advies is uitgewerkt waar mogelijkheden kunnen zijn voor 
kostenbesparingen. De conclusie is dat de nieuwe verordening zelf voor Stichtse Vecht 
weinig mogelijkheden geeft tot bezuinigingsvoorstellen, omdat de verordeningen van de 
voormalige gemeenten al sober waren. 
 

4.2  Andere mogelijkheden tot kostenverlaging (uitvoering): 
- Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en het gebruik van de fiets, waar 

mogelijk.  
 Onze visie daarbij is om de eigen kracht en zelfredzaamheid van de leerlingen en de 

ouders te stimuleren. Daarbij willen we, waar dat mogelijk is, de kinderen stimuleren 
om zelfstandig in het openbaar vervoer te reizen. Dat bevordert hun zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid. Hiermee hebben wij vanaf september 2011 al een aantal goede 
resultaten en successen geboekt die zich bovendien positief laten vertalen in een 
verlaging van de kosten.  

- Geen eigen bijdrage meer voor het gebruik van de fiets. 
 Om het gebruik van de fiets te stimuleren willen wij daarnaast de eigen bijdrage bij de 

vergoeding laten vervallen voor het primair onderwijs en speciaal basisonderwijs. Dit 
laatste zal nauwelijks een effect hebben in de kostenverhoging maar zal echter netto 
een besparing opleveren ten opzichte van de kosten voor openbaar vervoer of 
taxivervoer. De vrijstelling voor de eigen bijdrage voor het gebruik van de fiets voor het 
primair onderwijs en speciaal basisonderwijs is neergelegd in de verordening.  

- Harmoniseren van de uitvoering. 
 De harmonisatie van de uitvoering is al vergevorderd, waardoor de uitvoering 

eenvoudiger wordt.  
- Het strikt hanteren van het begrip dichtstbijzijnde school. 
 In de huidige verordeningen en in de modelverordening die wij nu willen gaan 

hanteren staat het begrip “dichtstbijzijnde school”. Dat wil zeggen dat wij alleen 
vergoeden naar de dichtstbijzijnde school in zijn soort. In de uitvoering werd deze 
regel niet altijd strikt gehanteerd. Dat betekende in de praktijk dat voor veel 
verschillende scholen een vergoeding werd verstrekt. De mate waarin je naar 
verschillende scholen vervoerd heeft invloed op de kosten. Wij gaan in de nieuwe 
verordening voor nieuwe gevallen deze regel strikt hanteren, zodat wij in de toekomst 
naar minder scholen zullen vervoeren. Voor de huidige leerlingen geldt een 
overgangstermijn die in de verordening is vastgelegd. Dat betekent dat zij de school 
die zij nu volgen kunnen afmaken.  

 
4.3 Aanbesteden van het leerlingenvervoer.  

Het advies voor het aanbesteden van het leerlingenvervoer wordt in januari aan het college 
aangeboden. Het college besloot op 1 november 2011 dat wij het huidige contract met de 
vervoerders niet gaan verlengen maar dat wij voor 1 augustus 2012 een nieuw contract 
aangaan. Het Inkoopbureau dat ons in de procedure begeleidt heeft aangegeven dat het 
leerlingenvervoer op dit moment een volwassen, maar ook concurrerende markt is, 
waardoor scherpe prijzen ontstaan. Van te voren is echter niet aan te geven of dit 
daadwerkelijk tot een kostendaling zal leiden.  
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Kanttekeningen 
Wij gaan uit van de laatste modelverordening leerlingenvervoer van de VNG waarin de laatste 
actuele zaken zijn opgenomen. Mogelijke wijzigingen in de nabije toekomst in het kader van Passend 
Onderwijs (invoering 1 augustus 2013) zijn hierin niet meegenomen, maar hebben mogelijk wel 
consequenties voor het leerlingenvervoer. Dat zal ook betekenen dat de verordening opnieuw hierop 
zal moeten worden aangepast. Wij kunnen hier nu niet op wachten, omdat de verordening voor 1 
januari 2013 moet zijn geharmoniseerd.  
 
 
Uitvoering 
De verordening leerlingenvervoer zal worden gepubliceerd en treedt in werking op de dag na die 
waarop zij is bekendgemaakt. 
De ouders zullen via een brief worden geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen. 
 
Aanvulling raadsvoorstel naar aanleiding van werksessie 7 februari 2012 
In de werksessie werd gevraagd de tekst aan te scherpen op een viertal zaken: 
- De dichtstbijzijnde, passende, school, de individuele benadering, de zelfredzaamheid en het 

betrekken van de gezinssituatie. 
 
1 Dichtstbijzijnde, passende school 
Voor de toekenning van de vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de 
dichtstbijzijnde voor de (gehandicapte) leerling toegankelijke school.  
In de verordening wordt het begrip dichtstbijzijnde school omschreven als een school die naar 
afstand het dichtst bij gelegen is, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende (meest) 
begaanbare weg (met een marge van 1 kilometer).  
 
De raad vraagt tevens naar het begrip passende school. In de verordening wordt niet gesproken over 
het begrip passende school, maar over een toegankelijk school. Er wordt uitgegaan van het begrip 
de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het begrip ‘passend’ is moeilijk objectiveerbaar en 
afhankelijk van de individuele situatie. Het begrip toegankelijk is wel gedefinieerd in de verordening. 
Wij hanteren dus niet het begrip passend, maar toegankelijk. Toegankelijk impliceert twee aspecten: 
- De school moet open plaatsen hebben voor de leerlingen (geen wachtlijsten) 
- De school moet de school zijn van de soort waarop de leerling is aangewezen. 
 
Het gaat dan bij het (speciaal) basisonderwijs om de school waarop de leerling is aangewezen of 
waarvoor een keuze is gemaakt wat betreft de richting van de school. Voor wat betreft het speciaal 
onderwijs is dit hetzelfde, maar is dit aangevuld met de soort school waarop de leerling is 
aangewezen. Gedoeld wordt dan op de onderverdeling in clusters (1 t/m 4). Binnen de cluster is 
geen nadere onderverdeling aangebracht op basis waarvan onderscheid gemaakt kan worden 
tussen scholen. Ouders moeten aantonen- met name via deskundigenrapporten - dat niet de 
dichterbijgelegen school van de gewenste richting en de aangewezen soort geschikt is maar een 
verder weg gelegen school.  
 
Voor leerlingen van cluster 4 scholen (zeer moeilijk opvoedbare kinderen, leerlingen van scholen 
verbonden aan pedologische instituten, langdurig zieke kinderen (psychiatrische problematiek)) geldt 
dat zij recht hebben op vervoer naar de cluster 4-school waarvoor de commissie voor de 
indicatiestelling (cvi) een advies heeft afgegeven. Artikel 4, vijfde lid WEC bepaalt namelijk dat de 
cluster 4-school waarvoor de cvi een advies heeft afgegeven, wordt aangemerkt als de 
dichtstbijzijnde, toegankelijke school.  
In de toekomst zal dit laatste gaan veranderen. De REC gaan verdwijnen en de indicatie taak wordt 
overgenomen door de samenwerkingsverbanden. 
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2 De individuele benadering 
De beoordelingen van de aanvragen leerlingenvervoer gebeuren naar aanleiding van een 
aanvraagformulier per leerling. De ouders kunnen hier aangeven welke vervoersvoorziening wordt 
gewenst en welke bijzonderheden er zijn bij de leerling. De gemeente beoordeelt op individueel 
niveau of er recht bestaat om de gevraagde voorziening. Aangegeven is dat er een aantal criteria zijn 
waaraan voldaan moet worden op recht te hebben op een vergoeding voor het leerlingenvervoer. 
Een van die criteria is de minimale afstand van school naar huis, in onze verordening 6 kilometer.   
Voor kinderen in het regulier primair en voortgezet onderwijs, die gehandicapt zijn, dat wil zeggen 
kinderen die vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig 
van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken vervalt deze afstandsgrens en kunnen ook zij in 
aanmerking komen voor het leerlingenvervoer.    
Als er twijfel bestaat of een kind in staat is zelfstandig of onder begeleiding de school te bezoeken, 
dan wordt door de gemeente een onafhankelijk medisch onderzoek aangevraagd. 
 
3 De zelfredzaamheid 
In het raadsvoorstel is al aangegeven dat wij het gebruik van het openbaar vervoer en het gebruik 
van de fiets willen stimuleren. Ons uitgangspunt en onze visie daarbij is om de eigen kracht en 
zelfredzaamheid van de leerlingen en de ouders waar mogelijk, te stimuleren. We zien dat het 
kinderen zelfvertrouwen geeft als ze net als ieder ander zelf ergens naar toe kunnen. Kinderen 
voelen zich minder gehandicapt. Ze vallen niet meer op, omdat er elke dag een taxi/busje komt om 
hen op te halen. Ze worden flexibeler, mobieler, gelukkiger, zelfstandiger, zelfredzamer én het zal 
uiteindelijk hun kansen ná de schoolperiode vergroten (stage, werk, etc.). Overigens is bewezen, dat 
fietsende scholieren zich beter kunnen concentreren en beter presteren op school. 
Helaas zijn er ook kinderen die dat niet kunnen en ook niet kunnen leren. Daarvoor bestaat en blijft 
de mogelijkheid bestaan om met de het taxivervoer naar school te gaan. Maar voor de kinderen die 
wel een mogelijkheid hebben om te kunnen leren om zelfstandig naar school te gaan willen we 
ouders en scholen hierop aanspreken. 
Met de scholen willen wij graag in overleg om te kijken naar mogelijkheden om kinderen meer 
zelfstandig naar school te laten gaan. Wij maken gebruik van de overlegstructuren die wij hebben 
met het onderwijs om basisscholen (veelal verlatende scholen) duidelijk te maken, dat zij een 
belangrijke rol hebben in de vervoerstoekomst van het kind. Een belangrijk aspect hierin is om met 
de ouders in gesprek te gaan over een zelfstandige manier van reizen (fiets /openbaar vervoer) en 
dat taxivervoer niet vanzelfsprekend is. Daarnaast is er ook cursusmateriaal wat scholen kan 
ondersteunen om kinderen te leren met het openbaar te reizen.      
 
Ouders zien vaak belemmeringen om hun kind zelf te laten reizen of hebben geen tijd om hun kind te 
leren reizen met het OV. Bij deze twijfelgevallen, kan de school een stimulerende werking hebben, 
door met ouders te praten over het vervoer. Een suggestie hierbij is om bijv. 1 keer in de week zelf te 
reizen en de andere dagen met de taxi of aan te haken bij kinderen die al zelf reizen (wij weten wie 
dat zijn). Op deze manier kan iedereen langzaam wennen. Zo zijn er veel meer mogelijk.  En 
natuurlijk is er een “terugkeergarantie” naar het taxivervoer als het zelf reizen niet blijkt te lukken.  
Als gemeente zijn we heel erg bereid mee te denken om eventuele belemmeringen op te heffen en 
gaan we nu ook actief in gesprek met ouders en scholen om samen de mogelijkheden te 
onderzoeken.  
Daarnaast willen wij gaan werken met OV maatjes, vrijwilligers die tijdelijk de begeleiding van de 
kinderen in het openbaar vervoer of op de fiets op zich willen nemen. In principe blijft de begeleiding 
wel een verantwoordelijkheid van de ouders. 
Verder zijn er via Social Return, de vrijwilligerscentrale of de maatschappelijke stages mogelijkheden  
om het inzetten van vrijwilligers voor de begeleiding mogelijk te maken.  
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4 Betrekken van de gezinssituatie 
Indien recht bestaat op een vergoeding leerlingenvervoer wordt ook de gezinssituatie betrokken om 
te bepalen welke vergoeding zal worden versterkt. In principe is er recht op een openbaar vervoer 
vergoeding, soms met begeleiding  en in sommige gevallen aangepast vervoer.  
Met name in de beleidsregels is aangegeven in welke gevallen aangepast vervoer in individuele 
gezinssituaties mogelijk is. Hieronder vermelden wij wanneer in de beleidsregels aangepast vervoer 
mogelijk is voor het sbo en (v)so: 
- het een eenoudergezin betreft waarin nog een kind jonger dan 9 jaar is, dat nog niet zelfstandig 

naar school kan gaan, waarbij de ouder werkt of een dagopleiding volgt en werk- of lestijden het 
onmogelijk maken het kind te begeleiden; 

- het een eenoudergezin betreft waar een kind ouder dan 9 jaar aanwezig is, maar door een 
medische aandoening extra zorg van de ouder nodig heeft. Dit dient door een medische 
deskundige te worden vastgesteld en ouders dienen hiervoor een medische verklaring te 
leveren; 

- door een medisch deskundige is vastgesteld dat er medische redenen zijn die ouders 
belemmeren het kind te begeleiden; 

- het feit dat beide ouders werken is geen reden om aanspraak te maken op aangepast vervoer. 
Wel bestaat aanspraak op aangepast vervoer als bij het vervoer naar een school voor speciaal 
basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs die verder weg ligt dan 6 kilometer de 
tijdsduur van de begeleiding langer duurt dan 3 uur per dag. 

 
 
17 januari 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
gemeentesecretaris burgemeester 
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