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Geachte heer Selten,

VERZONDEN 1 9 MMRT 2019

Op 14 januari 2019 ontvingen wij het advies van de Adviesraad Sociaal Domein
Nieuwegein bij de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer gemeente
Nieuwegein 2019. Hartelijk dank hiervoor. Hieronder reageren wij op de vragen,
opmerkingen en de suggesties in het advies.
1.

Wij zijn zeer positief over beide documenten. Zij bieden een goed kader
voor de uitvoering van het begeleid ten aanzien van het leerlingenvervoer.
Wij hebben nog enkele vragen en suggesties. Wij steunen , de aanpassing
van de beleidsregels 'Ander afleveradres'. 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 bepaalde drempel door ouders te laten
betaten.

Leerlingenvervoer is vervoer van de woning naar school en visa versa. Wettelijk
gezien is er binnen het leerlingenvervoer geen basis voor het vervoeren van
leerlingen van school naar een ander adres dan het huisadres. Omdat wij deze
service inkopen bij onze vervoerder, betreft dit vervoer privaatrecht. Dit is de reden
dat wij voor deze ritten een simpele dienstverleningsovereenkomst met ouders
moeten sluiten en de eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, niet ten laste
kunnen brengen van het budget leerlingenvervoer (gemeenschapsgeld). Bovendien
zijn het kosten die elke ouder heeft, ook voor kinderen die geen gebruik maken van
het leerlingenvervoer. Wij blijven dan ook bij ons standpunt dat eventuele kosten
van dit vervoer voor rekening zijn van de gebruiker. Voorde huidige en
komende contractperiode zijn aan het vervoer naar een opvangadres
overigens geen extra kosten verbanden omdat een tariefprijs per rit wordt
gehanteerd.
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Dit kan veranderen wanneer de wijze van bekostiging van het aangepast vervoer
in de toekomst wijzigt en bijvoorbeeld gekozen wordt voor een prijs per beladen
km.
2.

Bij artikel 6.2 (dichtstbijzijnde toegankelijke school) wordt gesteld dat
slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar de eerstgenoemde
school bestaat 'als de aanvrager schriftelijk verklaart overwegende
bezwaren te hebben tegen het openbaar onderwijs dan we/ tegen de
richting van het onderwijs van alle bijzondere scho/en, van de soort waarop
de /eerling 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. Die criteria zien wij graag opgenomen in de verordening.

Een schriftelijke verklaring volstaat en wordt niet getoetst. Als er overwegende
bezwaren zijn tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het
onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is
aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen, zijn wij als gemeente verplicht
de leerling naar de verder weg gelegen school te vervoeren. Dit is geborgd in de
bepalingen betreffende het leerlingenvervoer in artikel 4 lid 3 van de WPO, WVO
en de WEC.
3.

In de beleidsregels missen wij een mogelijkheid

om, goed gemotiveerd, van

de rege/geving afte wijken ten gunste van het kind/ ouders als de strikte
uitvoering van de regelgeving niet bijdraagt aan het resultaat wat beoogd
wordt. Bijvoorbeeld als door niet toekennen van een vergoeding voor
/eerlingenvervoer de financiële positie van ouders negatief wordt beïnvloed
waardoor resultaten in een zorgplan niet kunnen worden bereikt en
bijvoorbeeld uithuisplaatsing dreigt. Het kunnen afwijken van regels lijkt
ons nodig om maatwerk te kunnen leveren.
Artikel 20 in de verordening bepaalt dat het college in bijzondere gevallen
betreffende het leerlingenvervoer ten gunste van de aanvrager kan afwijken van de
bepalingen in de verordening. Op grond van artikel 4:84 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) kan in bijzondere gevallen worden afgeweken van de
beleidsregels.

Nieuwegein

Bladnummer

3/4

Ken merk
Onderwerp

Reactie Adviesaanvraag Verordening en
Beleidsregels Leerlingenvervoer

4.

Tenslotte: ons viel op dat in de Verordening en de Beleidsregels
Leerlingenvervoer alleen gesproken wordt over de toegang tot en de
bekostiging van het /eer/ingenvervoer.
Er zijn geen bepa/ingen opgenomen met betrekking tot de uitvoering van
het leerlingenvervoer, met uitzondering van een paragraaf over
onaanvaardbaar gedrag in de Beleidsregels.
Mogelijk horen zulke regels en bepalingen niet in een verordening of
beleidsregels thuis, maar wij kunnen ons voorstellen dat er, eventueel in
een bij/age, we/ een aantal uitspraken worden gedaan over de
kwaliteitseisen die worden gesteld, hoe die kwaliteit geborgd wordt en op
welke wijze de uitvoering geëvalueerd wordt en hoe gebruikers in staat
worden gesteld om k/achten en ervaringen met de gemeente te de/en. Wij
adviseren om zulke bepalingen ook in de beleidsregels op te nemen.

In de verordening wordt inderdaad de toegang tot en bekostiging van het
leerlingenvervoer beschreven. In de beleidsregels worden deze bepalingen
mogelijk nader ingevuld/ uitgewerkt/ toegelicht. Bij de inkoop van het aangepast
vervoer worden de beleidsuitgangspunten aangevuld met kwaliteitseisen die
voortkomen uit jurisprudentie, vervoerskeurmerken en andere wet- en
regelgeving betreffende personenvervoer. Omdat deze aanvullende
kwaliteitseisen aan verandering onderhevig zijn, is ervoor gekozen geen
gelimiteerde lijst als beleidsregel te formuleren. Beter is om op het moment van
inkoop de meest recente vereisten en actuele kennis en inzichten in de
aanbestedingsleidraad (die ook het programma van Eisen bevat) te verwerken.
Dit document wordt geaccordeerd door het college en is daarmee voor de
contractperiode als aanvullend beleid ten aanzien van het vervoer te zien. Het
gaat om de wijze waarop het vervoer vormgegeven wordt, hoe omgegaan wordt
met klachten over het vervoer, hoe de kwaliteit geborgd wordt etc.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u aanvullend vragen
heeft over of een toelichting wenst bij de inhoud van deze brief, dan kunt u
contact opnemen met mw. P. Dijkhuizen. Zij is te bereiken via
p.dijkhuizen@nieuweqein.nl of via telefoonnummer 030-6071576.

Me vriendelijke groet,
bu

P.

emeester en wethouders,

F.T.J.M. Backhuijs
burgemeester

