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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De Verordening leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2015 vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
 
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. In verband hiermee dient 
de verordening leerlingenvervoer te worden aangepast.  
De wetswijzigingen betreffen de rol van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij de 
indicatie voor leerlingenvervoer, het vervallen van het wettelijk recht van leerlingen van het 
voortgezet speciaal onderwijs op leerlingenvervoer en de verplichting  bij de uitvoering van de 
verordening rekening te houden met de “redelijkerwijs te vergen inzet van ouders”.  
Voorgesteld wordt om de verordening aan te passen conform de modelverordening van de VNG 
behoudens de bepalingen over het  recht op  leerlingenvervoer voor leerlingen van het voortgezet 
onderwijs en de bepaling over vergoeding “eigen vervoer” 
 
 
 
Bijlagen 
- Concept-beleidsregels leerlingenvervoer Stichtse Vecht 2015 
- Verslag van de ouderavond van 27 oktober 2014. 

Raadsvoorstel 
(Gewijzigd) 
 
Onderwerp 
Verordening leerlingenvervoer  2015 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
27 januari 2015 
 
Commissie 
6 januari 2015 

 

 Portefeuillehouder 
P.F. de Groene eur. ing. 
 
Afdeling 
Ontwikkeling 
Mail opsteller 
dinnie.lansberg@stichtsevecht.nl 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Een verordening leerlingenvervoer waarin de wetswijzigingen als gevolg van passend onderwijs zijn 
verwerkt en die recht doet aan de uitgangspunten van het sociaal domein. 
 
Inleiding 
Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. Deze wet heeft een aantal 
wetten gewijzigd waarin het recht op leerlingenvervoer is vastgelegd; de artikelen 4 van de wet op het 
primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet op het voortgezet onderwijs. Hierdoor is 
aanpassing van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk.  
De invoering van passend onderwijs heeft op een drietal punten consequenties voor het 
leerlingenvervoer: 
1. de rol van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs bij de indicatie voor 

leerlingenvervoer, 
2. het vervallen van het wettelijk recht van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs op 

leerlingenvervoer  
3. de verplichting bij de uitvoering van de verordening rekening te houden met de “redelijkerwijs te 

vergen inzet van ouders”. 
 
Zowel de verordening leerlingenvervoer als de beleidregels bij de verordening dienen daarom te 
worden aangepast. De vaststelling van de verordening is de bevoegdheid van uw raad. De 
beleidsregels worden na inwerkingtreding van de verordening door ons college vastgesteld. 
 
Argumenten 
1.1. De met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gemaakte afspraken over de 

afstemming  tussen samenwerkingsverband en gemeente over het  leerlingenvervoer zijn 
vastgelegd in de beleidsregels 
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs oordelen sinds 1 augustus 2014 over de 
plaatsing van leerlingen op het speciaal basis onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.  
Voorheen waren dat de regionale expertise centra en de permanente commissie leerlingenzorg.  
Uitgangspunt van zowel de gemeente als de samenwerkingsverbanden is dat er gestreefd wordt 
naar ”thuis nabij” passend onderwijs. Voor de gemeente geldt dat zij alleen het vervoer bekostigt 
naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school.  
Met de samenwerkingsverbanden is overeengekomen dat zij  bij de voorbereiding van de 
plaatsing van leerlingen contact opnemen met de gemeente om in de afweging voor de 
schoolkeuze de mogelijkheden voor  leerlingenvervoer te betrekken. Indien bij de plaatsing 
wordt afgeweken van de dichtstbijzijnde toegankelijke school moet het samenwerkingsverband 
gemotiveerd aantonen waarom de dichtstbijzijnde toegankelijke school onvoldoende passend is 
voor de leerling. Alleen dan is bekostiging van leerlingenvervoer alsnog mogelijk. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in de beleidsregels bij de verordening en geven uitvoering aan artikel 
3.3. van de verordening. 

 
1.2. Met het aanpassen van de bepalingen over leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs wordt 

de stimulans om zelfstandig te reizen behouden 
In de wetgeving tot 1 augustus 2014  hadden leerlingen die een school voor voortgezet speciaal  
bezoeken recht op een vergoeding voor  leerlingenvervoer. Dit kon zijn  in de vorm van 
aangepast vervoer (AV), eigen vervoer (EV), openbaar vervoer (OV) of een fietsvergoeding.  
Door de wetswijziging in het kader van passend onderwijs worden leerlingen van het voortgezet 
speciaal onderwijs  gelijkgesteld aan leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs en kunnen 
daarom slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening, als zij wegens hun handicap niet  
of niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 
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Hiermee vervalt het wettelijk recht op een vergoeding voor openbaar vervoer voor deze 
leerlingen. 
In de modelverordening van de VNG is het recht op een openbaar vervoer vergoeding voor VSO 
leerlingen dan ook geschrapt. Wij stellen echter voor om  dit recht onder bepaalde voorwaarden 
wel te handhaven door  in de verordening op te nemen dat voor deze leerlingen een vergoeding 
voor openbaar vervoerkosten mogelijk blijft  mits de afstand tussen school en huisadres meer 
dan 10 kilometer is. Dit is opgenomen in artikel 17.a. Tevens is hierin een overgangsregeling 
opgenomen voor de VSO leerlingen die in schooljaar 2014/2015 een vergoeding voor openbaar 
vervoer ontvangen. 
De reden voor deze afwijking van de modelverordening is dat scholen voor voortgezet speciaal 
onderwijs voor onze regio over het algemeen ( veel) verder weg gelegen zijn dan scholen voor 
regulier voortgezet onderwijs en de kosten voor dit vervoer dan ook vaak veel hoger zijn. 
Bovendien wil de gemeente ouders stimuleren leerlingen zo veel mogelijk zelfstandig met 
openbaar vervoer te laten reizen. Het afschaffen van de openbaar vervoer vergoeding  kan 
remmend werken op de bereidheid van ouders om hieraan mee te werken Het zelfstandig reizen 
van hun kinderen heeft voor deze ouders dan namelijk nadelige financiële gevolgen.  

 
1.3. In de beleidsregels bij de verordening  voldoen wij aan de wettelijke eis “rekening te houden met 

de van ouders te vergen inzet” 
Gemeenten moeten ingevolge de wet passend onderwijs bij de uitvoering en opstelling van de 
gemeentelijke verordening rekening houden met de van ouders “redelijkerwijs te vergen inzet”. 
Het gaat dan met name om de afweging of van ouders kan worden verlangd dat zij  hun kind in 
het  openbaar vervoer zelf ( laten) begeleiden of dat aangepast (taxi) vervoer  wordt toegekend.  
In de modelverordening (artikel 12) wordt dit als volgt vertaald: “ouders kunnen aanspraak 
maken op aangepast vervoer indien zij kunnen aantonen dat begeleiding van de leerling door 
henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een 
andere oplossing niet mogelijk is “.  
In de huidige beleidsregels bij de verordening hebben wij al richtlijnen vastgelegd op basis 
waarvan wij bepalen of begeleiding door de ouder verlangd kan worden. Onder andere de 
gezinssamenstelling, medische beperkingen en de duur van de begeleidingstijd van de ouder 
worden meegewogen bij de afweging of aangepast vervoer wordt toegekend.  
Wij zijn van mening dat wij met deze richtlijnen in voldoende mate rekening houden met de van 
ouders redelijkerwijs te vergen inzet en zullen deze dan ook handhaven. 

 
1.4. In de beleidsregels bij de verordening is een wijze van omgaan met aanvragen vastgelegd die 

aansluit bij de werkwijze in het sociaal domein 
Leerlingenvervoer is aanpalend aan het sociaal domein. Wij willen bij de toekenning van 
leerlingenvervoer daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de werkwijze en het gedachtegoed in 
het sociaal domein. Dat wil zeggen nadrukkelijker dan voorheen streven naar eigen 
verantwoordelijkheid/regie van ouders en zelfredzaamheid van leerlingen1. 
 In de beleidsregels hebben wij daarom vastgelegd dat bij elke (nieuwe)aanvraag een gesprek 
zal worden gevoerd  met de ouders waarbij zal worden besproken wat ouders al dan niet samen 
met anderen zelf kunnen doen in het vervoer van hun kind. Ook de mogelijkheden van het kind 
om zelfstandig te leren reizen worden besproken. Door in gesprek te gaan verwachten wij een 
betere afweging te kunnen maken over het soort vervoer en vergoeding dat nodig is. 

1  Een belangrijk verschil met de Wmo  is dat ouders indien  aan de voorwaarden wordt voldaan sowieso recht 
hebben op een vergoeding van de kosten van het vervoer. Alleen in de wijze van vergoeding, d.w.z. OV, EV 
of AV kan een afweging worden gemaakt . De verplichting die wij op grond van de wet hebben is het onder 
bepaalde voorwaarden (schoolsoort,  afstand, leeftijd, handicap) vergoeden van de vervoerskosten naar de 
dichtstbijzijnde passende school op basis van voor het kind passend vervoer.  
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Aanvullend is in de beleidsregels vastgelegd dat, met name als het gaat om ritten die niet 
gecombineerd kunnen worden, ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de mogelijkheden van 
ouders om hun kind  met de auto zelf op te halen en/of te brengen. 

 
1.5. Door de aanpassing van de bepaling “eigen vervoer” benadrukken wij de eigen 

verantwoordelijkheid en regie van ouders bij het vervoer van hun kind  
In artikel 13 en 19 van de modelverordening wordt gesteld dat het college op verzoek van de 
ouders toestemming kan geven om het kind met eigen vervoer naar school te brengen. Deze 
formulering is  zo gekozen omdat eigen vervoer in het geval er al een taxibus rijdt een duurder 
alternatief kan zijn. Omdat wij ouders indien mogelijk en wenselijk het vervoer zelf willen laten 
uitvoeren hebben wij de bepaling neutraler gemaakt  zodat eigen vervoer een gelijkwaardige 
optie is ten opzichte van het met openbaar vervoer begeleiden van het kind. Bij de afweging 
over het toekennen van een (gedeeltelijke) eigen vervoer vergoeding zal overigens wel altijd het 
efficiënt inzetten van het bestaande taxivervoer meegenomen worden om dubbele kosten te 
voorkomen. 
In de verordening is naar aanleiding van de bespreking van dit voorstel in de 
commissievergadering een wijziging aangebracht in artikel 13 en 19.  
Toegevoegd is een extra lid om een maatwerkoplossing mogelijk te maken voor een extra 
vergoeding voor ouders die kinderen van andere ouders meenemen en /of het vervoer 
gezamenlijk vormgeven door middel van carpoolen. Na overleg met de gevormde 
klankbordgroep zal een (tijdelijke) beleidsregel worden opgesteld waarin nadere regels voor de 
vaststelling van de vergoeding worden vastgelegd. Vervolgens zal een pilot worden gestart. Wij 
zullen u informeren over de inhoud van de beleidsregel en de resultaten van de pilot. 
 

Kanttekeningen 
1.1. Door de vergoeding voor openbaar vervoer voor  leerlingen van het voortgezet speciaal 

onderwijs te handhaven is ons beleid ruimer dan wettelijk noodzakelijk 
Wettelijk gezien hebben leerlingen die zelfstandig kunnen reizen naar een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs geen recht meer op een openbaar vervoer vergoeding. Wij 
zouden op het bedrag wat daarmee gemoeid is dus kunnen bezuinigen. In de gemeente 
Stichtse Vecht  ontvangen in schooljaar 2014-2015 zeven VSO leerlingen een vergoeding 
openbaar vervoer. Het gaat hierbij om een bedrag van € 6.450,--. Dit  bedrag zal door ons 
voorstel dus niet bezuinigd worden. Daar staat tegenover dat leerlingen die jong leren 
zelfstandig te reizen naar verwachting later minder een beroep zullen doen op Wmo 
vervoersvoorzieningen.   

 
Financiën en risico’s 
De regeling leerlingvervoer is een open einde regeling. Vooraf is niet te voorzien wie en in welke 
mate gebruik gaat maken van de voorziening. Wanneer een aanvraag voldoet aan de verordening 
dient hij toegekend te worden. De kosten kunnen daarom per jaar verschillen. Voor 2015 e.v. 
verwachten wij dat het begrote bedrag voldoende zal zijn.  
Er heeft geen korting plaatsgevonden in de algemene uitkering als gevolg van de wet passend 
onderwijs c.q.het wegvallen van de wettelijke verplichting om leerlingen van het voortgezet speciaal 
onderwijs een openbaar vervoersvergoeding te verstrekken. Er zijn ook verder geen financiële 
gevolgen of risico’s verbonden aan het vaststellen van de verordening.  
 
Participatie 
Alle ouders van leerlingen die gebruik maken van de regeling leerlingenvervoer zijn uitgenodigd voor 
een informatie- en discussieavond die op 27 oktober 2014 heeft plaatsgevonden. De avond is samen 
met de gemeente De Ronde Venen georganiseerd. 
Tijdens deze avond zijn de ouders geïnformeerd over de wijzigingen in het leerlingenvervoer als 
gevolg van de wet passend onderwijs en is met hen gesproken over het stimuleren van zelfstandig 
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reizen van kinderen en het vergroten van de eigen regie en verantwoordelijkheid van ouders bij het 
vervoer van hun kind. De avond is bezocht door 70 mensen. Het verslag van de avond treft u aan bij 
de stukken.  
 
Evaluatie 
De scholen en samenwerkingsverbanden zijn nog bezig met implementeren van de wet passend 
onderwijs, waardoor op dit moment nog niet helemaal duidelijk is wat in de praktijk de consequenties 
zullen zijn voor het leerlingenvervoer.  
Ook de vormgeving van de uitvoeringspraktijk van het sociaal domein is nog in ontwikkeling. 
Over 2 jaar kan gekeken worden of wij de huidige verordening behouden of dat deze aangepast moet 
worden. Ook de beleidsregels zullen door ons periodiek worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
 
 
2 december 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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