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Geacht College,

Hierbij ontvangt u het gevraagde advies over de Verordening en de Beleidsregels
Leerlingenvervoer.
Wij zijn op hoofdlijnen zeer positief over deze beide documenten. Zij bieden een
goed kader voor de uitvoering van het beleid ten aanzien van het leerlingenvervoer,
waarin op een adequate wijze de belangenvan de leerlingen (en hun ouders) zijn
geborgd. Meer in het bijzonder onderschrijven wij keuzesdie de gemeente in deze
verordening maakt om voor het bepalenvan de afstand uit te gaan van de
fietsafstand evenals de bepaling dat kinderen ook op een ander dan het woonadres
kunnen worden afgezet. Belangrijk is ook dat voor leerlingen die in het kader van
hun opleiding een stage volgen vervoer van en naar het stageadres geregeld is.

Daarnaast hebbenwij nog enkele vragen en suggesties.
Wij steunen, zoals gezegd, de aanpassingvan de beleidsregel 'Ander afleveradres',
die het mogelijk maakt kinderen naar een ander adres dan het woonadres of naar
een locatie voor jeugdhulp te vervoeren. Dit doet recht aan de situatie dat beide
ouders werken en maakt ook op dit punt de verhouding tussen kinderen in het
leerlingenvervoer en kinderen die daar geen gebruik van hoeven maken gelijker. Wei
vragen wij ons af of de eventuele extra kosten die daarmee gemoeid zijn altijd door
de ouders betaald moeten worden. Wij adviseren dat voor rekening van de gemeente
te laten komen of pas boven een bepaaldedrempel door ouders te laten betalen.

Bij art. 6.2 (dichtstbijzijnde toegankelijke school) wordt gesteid dat slechts
aanspraak op een vervoersvoorziening naar de eerstgenoemdeschool bestaat 'als de
aanvrager schriftelijk verklaart overwegende bezwaren te hebben tegen het
openbaar onderwijs dan wei tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere
scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen,die dichterbij de woning zijn
gelegen.' Wij vragen ons af of zo'n schriftelijke verklaring volstaat voor toekenning
van de voorziening of dat die verklaring nog getoetst wordt. Indien het laatste het
geval is, is onze vraag op welke gronden een eventuele afwijzing gebaseerd is. Wij
zouden die criteria dan graag in de verordening opgenomenzien.
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Kenmerk

Onderwerp Verordening en Beleidsregels
Leerlingenvervoer

In de beleidsregelsmissenwij een mogelijkheid om, goed gemotiveerd, van de
regelgeving af te wijken ten gunste van het kind/ouders als de strikte uitvoering van
de regelgeving niet bijdraagt aan het resultaat wat wordt beoogd. Bijvoorbeeld als
door niet toekennen van een vergoeding voor leerlingenvervoer de financiële positie
van de ouders negatief wordt beïnvloedwaardoor resultaten in een zorgplan niet
kunnenworden bereikt en bijvoorbeeld uithuisplaatsing dreigt. Het kunnen afwijken
van regels lijkt ons nodig om maatwerk te kunnen leveren.

Ten slotte: ons viel op dat in de Verordening en de BeleidsregelsLeerlingenvervoer
aileen gesprokenwordt over de toegang tot en de bekostiging van het
leerlingenvervoer. Er zijn geen bepalingen opgenomenmet betrekking tot de
uitvoering van het leerlingenvervoer, met uitzondering van een paragraaf over
onaanvaardbaargedrag (11) in de Beleidsregels.Mogelijk horen zulke regels en
bepalingenniet in een Verordeningof Beleidsregelsthuis, maar wij ons kunnen
voorstellen dat er, eventueel in een bijlage, wei een aantal uitspraken worden
gedaanover de kwaliteitseisen die worden gesteid, hoe die kwaliteit wordt geborgd,
op welke wijze de uitvoering wordt geëvalueerden hoe de gebruikers in staat
worden gesteid om klachten en ervaringen met de gemeente te delen. In de
AanbestedingsleidraadLeerlingenvervoer, die wij vrijwel tegelijkertijd met deze
Verordeningen beleidsregelshebben kunnen lezen, worden zulke zaken wei
uitvoerig verwoord. Logischerwijszou je verwachten dat zulke kwaliteits- en
borgingscriteria in een aanbestedingsdocumentgebaseerdzijn op de Verordening en
Beleidsregels.Wij adviseren daarom om zulke bepalingenook in de beleidsregelsop
te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namensde AdviesraadSociaalDomein
dr. PJ.H. Selten
voorzitter

Voor deze, /
Mevr. V. Hogend .6rn
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