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Onderwerp : Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

Voorgestelde beslissing:

1 De Verordening leerlingenvervoer vaststellen
1. De Beleidsregels leerlingenvervoer voor kennisgeving aannemen 

Aanleiding
Op 1 augustus 2014 is de Wet op het Passend onderwijs vastgesteld door het Rijk. De bestaande 
Verordening leerlingenvervoer dateert van 2005 en moet op basis van de nieuwe wetgeving worden 
aangepast. Het vaststellen van een nieuwe Verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De 
uitwerking van de Verordening in Beleidsregels is een bevoegdheid van het College. De beleidsregels 
kunnen pas worden vastgesteld wanneer de raad akkoord is met de Verordening.  

Uitgangspunt van het beleid is dat ieder kind recht heeft op onderwijs. In sommige gevallen is de afstand 
naar een passende school te groot, of kan het kind wegens een structurele handicap niet zelfstandig naar 
school. Ouders kunnen dan een beroep doen op de Verordening leerlingenvervoer. Op dit moment maken 
ca. 140 kinderen uit gemeente Oude IJsselstreek van het basisonderwijs gebruik van leerlingenvervoer. 
Binnen het voortgezet onderwijs maken ca. 100 jongeren gebruik van leerlingenvervoer. De scholen waar ze 
naar toe gaan zijn verspreid over de regio en gaat in sommige gevallen ook over de regionale  grenzen. Van 
de ca 100 jongeren uit gemeente Oude IJsselstreek die naar voorgezet speciaal onderwijs gaan, gaat een 
gedeelte ook regelmatig met de fiets of openbaar vervoer  (gecombineerd met aangepast vervoer). Er gaan 
15 leerlingen uitsluitend met fiets of openbaar vervoer. 

Wat wordt met beslissing bereikt
 Ieder kind in de Gemeente Oude IJsselstreek kan deelnemen aan onderwijs. 
 De gemeentelijke regelgeving en het gemeentelijke beleid sluit aan bij de nieuwe landelijke 

wetgeving.  

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Met de invoering van de Wet op Passend onderwijs moet de gemeentelijke Verordening worden 

aangepast. 
De nieuwe Verordening wordt op dit moment voornamelijk technisch aangepast door enkele termen 
te wijzigen.  Ondertussen werken we in regionaal verband aan het plan Basismobiliteit, waar ook 
(het mogelijk anders organiseren van) het leerlingenvervoer onderdeel vanuit maakt. Het streven is 
om het plan Basismobiliteit uit te voeren per 1 januari 2017.
 

1.2.  Met de kleine beleidswijziging die doorgevoerd wordt, wordt aangesloten op het beleid binnen de 
Wmo en Bijzondere bijstand. 
Kinderen die met het openbaar vervoer of fiets naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen op basis 
van de huidige verordening in specifieke omstandigheden een vergoeding krijgen. In principe 
behoort het openbaar vervoer en de fiets tot het basisniveau en is ondersteuning van de gemeente 
dan niet noodzakelijk. Daarom zal bij nieuwe aanvragen geen vergoeding meer worden gegeven. 
Voor toekenningen vanuit de oude regeling geldt een overgangsrecht.    

1.1. Om in de uitvoering uniformiteit aan te brengen zijn de uitvoeringsregels vastgelegd in 
Beleidsregels. 
Het vaststellen van de Beleidsregels is een bevoegdheid van het College. Het College kan de 
Beleidsregels pas vaststellen nadat de gemeenteraad de Verordening heeft goedgekeurd.



Kosten, baten, dekking
Het leerlingenvervoer betreft een open eind regeling. De kosten zijn afhankelijk van de instroom van 
leerlingen en van de prijsafspraken met taxibedrijven. Voor de komende jaren worden geen grote 
veranderingen verwacht. Over het algemeen is het beeld dat het aantal leerlingen en daarmee de kosten 
zullen afnemen. Echter wanneer er een kind komt die specialistisch onderwijs nodig heeft  op grote afstand 
tot de woonplaats kan het budget opeens kan stijgen. 
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