
 

 

  

Aan: gemeenteraad 

Cc:  

Van: college van burgemeester en wethouders  

Datum: 9 maart 2021 

Kenmerk:  

Onderwerp: Vergelijking huidige en nieuwe verordening leerlingenvervoer 
 

De herziene modelverordening bekostiging leerlingenvervoer die de VNG in december 2020 heeft 

gepubliceerd, heeft als uitgangspunt gediend voor de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

gemeente Oude IJsselstreek 2021. In deze memo wordt inzichtelijk gemaakt op welke punten de 

nieuwe verordening leerlingenvervoer afwijkt van de oude verordening leerlingenvervoer. 

 

Opzet verordening 

De herziene modelverordening bekostiging leerlingenvervoer die de VNG in december 2020 heeft 

gepubliceerd, kent een nieuwe opzet. Eerst wordt het recht op een vergoeding vastgesteld 

(beoordelingsfase). Vervolgens wordt onderzocht welke vergoeding wordt verstrekt (onderzoeksfase). 

Deze opzet is ook aangehouden bij de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oude 

IJsselstreek 2021. 

 

Inhoudelijke wijzingen verordening 

Op onderstaande punten moest de huidige verordening leerlingenvervoer van de gemeente Oude 

IJsselstreek worden aangepast. 

 

 Reisregeling Binnenland 

In de verordening wordt verwezen naar de Reisregeling Binnenland. Deze regeling is echter per 

1 januari 2020 komen te vervallen.  

 

 Door de uitspraak van 21 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2467) van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State moest artikel 3, tweede lid, van de huidige 

verordening worden herzien. 

In voornoemde uitspraak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

geoordeeld dat het college de op godsdienst of levensbeschouwing berustende keuze van 

ouders voor een school moet eerbiedigen en niet mag afdwingen dat ouders zich tegen 

dichterbij gelegen richtingen uitspreken. In de nieuwe verordening is rekening gehouden met 

deze uitspraak. In de huidige verordening is artikel 3 vernummerd tot artikel 8. 

 

Onderstaande artikelen zijn nieuw in de modelverordening bekostiging leerlingenvervoer VNG en zijn 

ook opgenomen in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oude IJsselstreek 2021.  

 

 Artikel 2. Doelstelling 

 Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag 

 Artikel 7. Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoorziening 

 Artikel 8. Vervoersvoorziening naar dichtstbijzijnde toegankelijke school 

 Artikel 9. Afstandsgrens 



 

 

 Artikel 10. Aanwijzing opstapplaats 

 Artikel 13. Schooltijden en wachttijden  

 Artikel 14. Tijdelijk verblijf buiten de gemeente 

 Artikel 15. Vervoersvoorziening naar stageadres 

 Artikel 21. Bekostiging andere passende vervoersvoorziening 

 

In afwijking van de modelverordening bekostiging leerlingenvervoer VNG en nieuw ten opzichte van de 

huidige verordening is dat in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oude 

IJsselstreek 2021 is opgenomen dat leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan en 

waarbij de afstand van de woning naar school meer dan zes kilometer bedraagt in aanmerking komen 

voor een vervoersvoorziening. Dit is opgenomen in artikel 9 lid 1 onder d.  

 

 

 

 

 

 

 


