Motie
Leerlingenvervoer
Onderwerp: Leerlingenvervoer
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Suzan Tuit (PRO!)
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 5 november 2020,
Overwegende dat:
1. Er in de gemeente Oude-IJsselstreek:
 Circa 900 huishoudens zijn met 400 kinderen (waarvan circa 150 kinderen van 12 t/m 17 jaar
die onder de armoedegrens leven;
 Armoede grote gevolgen heeft op de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners
doordat:
a. Achterstand en sociale uitsluiting ontstaat bij langdurige armoede en daardoor niet
mee kunnen doen in de samenleving;
b. Door een constante langdurige stress van ouders en kinderen, schoolprestaties
afnemen en draagt bij tot het ontstaan van probleemgedrag van kinderen en
onveiligheid;
c. Elk kind volgens artikel 27 van het kinderrechtenverdrag, recht heeft op een
levensstandaard die toereikends is voor zijn lichamelijke, geestelijke en intellectuele
en maatschappelijke ontwikkeling;
2. Een van de (financiële) knelpunten bij ouders met schoolgaande kinderen zijn dikwijls de
reiskosten. Reiskosten voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een fiets, Openbaar
vervoer, eigen vervoer, aangepast vervoer(taxibusje), combinatie vervoer en dergelijke.
3. Het voortgezet onderwijs voor kinderen van enorm belang is voor onze jeugd en zij niet
gehinderd mogen worden door onoverbrugbare kosten.
4. De impact van de coronacrisis heel groot is op deze leeftijdscategorie.
5. De gemeente Oude-IJsselstreek een vergoeding kent in de kosten van het leerlingenvervoer
uitsluitend voor speciaal onderwijs ( het aanvraagformulier bevat 14 blz.)
6. De gemeente Montferland een tegemoetkoming kent in de kosten van het vervoer van alle
leerlingen;
7. De mogelijkheden van een dergelijke regeling ook voor onze gemeente ook zouden moeten
worden onderzocht;
Verzoek het college:
a. Om een beleidsnotitie leerlingenvervoer voor te bereiden, waarbij de verordening (2014) en
uitvoeringsregels (2020) leerlingenvervoer van de gemeente Montferland als voorbeeld wordt
gebruikt;
b. In deze beleidsnotitie in ieder geval de volgende zaken mee te nemen;
1. Algemene informatie over de vormen van vervoer waarvoor deze regeling gaat
gelden.
2. Passend vervoer, ook voor Co-ouderschap en pleegouders, stages
3. Een draagkrachtige eigenbijdrage regeling waarvan de mensen tot een inkomen van
€ 31.000 (grens huurtoeslag)zijn vrijgesteld.
4. De regeling op te nemen in het kindpakket.
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c.

Deze notitie in het eerste kwartaal van 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te
leggen;
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
Suzan Tuit (PRO!)
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