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Afdeling:   Beleid Maatschappij  Leiderdorp, 1 september 2015  

Onderwerp:  Voorstel vaststelling 

Verordening Leerlingenvervoer 

Leiderdorp 2016 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0064E8FF4F* 
 

Beslispunten 

1. de Verordening Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016 vast te stellen 
 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De verordening Leerlingenvervoer zorgt ervoor dat kinderen met een (structurele) beperking 

onderw ijs kunnen volgen. Met deze verordening w ordt kinderen de ruimte gegeven ten volle 

hun mogelijkheden te benutten en zich te ontplooien. De gemeente Leiderdorp is verplicht om 

zodoende het recht op onderw ijs te garanderen, en w il tegelijkert ijd aansluiten bij het 

veranderende onderw ijsveld en de Leidse regio. Landelijk is er vanuit  de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening aangeboden. Deze modelverordening is 

aangepast aan de situat ie in Leiderdorp. De nieuw e verordening gaat per 1 januari 2016 in en 

zal voor inw oners die op grond van de vigerende verordening recht hebben op een 

vervoersvoorziening van toepassing zijn voor het schooljaar 2016 -2017. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De gemeenteraad heeft  de w ettelijke plicht een regeling vast te stellen voor het 

leerlingenvervoer. In art ikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderw ijs, art ikel 4, eerste 

lid, van de Wet op het voortgezet onderw ijs en art ikel 4, eerste lid, van de Wet op de 

expert isecentra, heet deze regeling voor het leerlingenvervoer ‘de bekost iging van de door het 

college noodzakelijk te achten vervoerskosten ten behoeve van het schoolbezoek” . In 

voorgaande jaren is het aantal aanvragen voor bekost iging van het leerlingenvervoer nagenoeg 

gelijk gebleven. De gemeente Leiderdorp heeft  inw oners die een aanvraag hebben gedaan voor 

komend schooljaar laten w eten dat het in de lijn der verw achting ligt  dat een nieuw e 

verordening leerlingenvervoer in w erking zal treden per 1 januari 2016.  

 

Het eerste uitgangspunt van deze nieuw e verordening is dat de verantw oordelijkheid voor het 

schoolbezoek van de leerling bij de ouders blijf t . Bij aanvragen beoordeelt  de gemeente of 

ouders hun kind zelf  naar school kunnen brengen, w aarbij nadrukkelijk w ordt genoemd dat 
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bijvoorbeeld w erkt ijden van ouders geen argument zijn om automatisch in aanmerking te 

komen voor taxivervoer. Bij medische noodzaak w ordt een onafhankelijke verklaring gevraagd.  

 

Het tw eede uitgangspunt van de regeling is bekost iging van het openbaar vervoer. Pas 

w anneer de leerling door zijn structurele handicap geen gebruik kan maken van het openbaar 

vervoer, zelfs niet met begeleiding, komt hij in aanmerking voor aangepast vervoer. Als ouders 

aangeven hun kind zelf te w illen vervoeren dienen ze hiervoor toestemming te vragen aan het 

college. De bekost iging van het vervoer is vervolgens gebaseerd op de vervoersvoorziening 

w aar de ouders voor in aanmerking komen. Het college kan toestemming w eigeren op grond 

van de kosten. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Op 1 augustus 2014 is passend onderw ijs ingevoerd. Sindsdien hebben scholen w aar een kind 

w ordt aangemeld een zogenaamde zorgplicht. Wanneer een school een leerling niet zelf  de 

benodigde onderw ijsondersteuning kan bieden is het de verantw oordelijkheid van de school om 

een passende onderw ijsplek te vinden. Dat kan ook in het (voortgezet) speciaal onderw ijs zijn. 

De samenw erkingsverbanden passend onderw ijs geven toelaatbaarheidsverklaringen af voor 

het (voortgezet) speciaal onderw ijs.  

 

2 Beoogd effect 

Mogelijk maken van leerlingenvervoer binnen de gestelde criteria voor leerlingen die niet 

zelfstandig naar school kunnen reizen. Met de vaststelling van de verordening 

Leerlingenvervoer Gemeente Leiderdorp 2016 voldoet de gemeente aan de nieuw e 

onderw ijsw etgeving. 

 

 
3 Argumenten 

1.1  Wetsw ijzigingen maken aanpassing van de verordening noodzakelijk 

De w etsw ijzigingen die direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat 

om de volgende punten: 

 De regeling (bedoeld w ordt de verordening) dient rekening te houden met de van ouders 

redelijkerw ijs te vergen inzet. 

 Leerlingen die voortgezet speciaal onderw ijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een 

vervoersvoorziening als zij w egens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer 

zijn aangew ezen, dan w el vanw ege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer 

gebruik kunnen maken. 

 

De overige w etsw ijzigingen in verband met het passend onderw ijs hebben in een aantal 

gevallen ook effect op de regelingen voor het leerlingenvervoer. Zo oordeelt  in het passend 

onderw ijs het samenw erkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal 
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basisonderw ijs en het (voortgezet) speciaal onderw ijs. Commissies die in de huidige 

verordening voorkomen, zoals de Permanente commissie leerlingenzorg en de Commissie 

voor de indicat iestelling, verdw ijnen of krijgen een andere funct ie.  

 

1.2  De verordening Leerlingenvervoer  Leiderdorp 2016 voldoet aan de nieuw e indeling bij de 

Wet Passend Onderw ijs. 

De indeling van de ‘oude’  modelverordening volgde de drie onderw ijsw etten, te w eten de 

Wet op het primair onderw ijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voort gezet 

onderw ijs. Deze indeling w ordt verlaten en vervangen door een indeling die de tw eedeling 

van de samenw erkingsverbanden passend onderw ijs volgt: 1) primair onderw ijs en 2) 

voortgezet  onderw ijs. Hoew el instellingen voor het speciaal onderw ijs van de clusters 1 en 2 

niet zijn aangesloten bij een samenw erkingsverband passen zij toch in het model, w anneer 

onderscheid w ordt gemaakt tussen primair en voortgezet onderw ijs, dat leerlingen op deze 

instellingen volgen.  

 
1.3  De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Leiderdorp 2016 sluit  aan bij de regio. 

Met de nieuw e verordening sluit  de gemeente Leiderdorp aan bij het beleid van de 

aangrenzende regiogemeenten. Tegelijkert ijd houdt de gemeente ruimte in de nieuw e 

verordening om lokale keuzen te maken. 

 
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2. Enkele inw oners van Leiderdorp w orden herkeurd.  

Onder de nieuw  opgestelde verordening hebben enkele inw oners geen recht meer op een 

vervoerskostenvergoeding. Deze inw oners zijn hiervan op de hoogte gesteld. Het gaat slechts 

om een beperkte groep mensen (ongeveer t ien personen). Daarnaast komen enkele inw oners in 

aanmerking voor een herkeuring w anneer zij vervoerskosten voor het onderw ijs aanvragen 

onder de nieuw e verordening op basis van het afstandscriterium en het t ijdscriterium. De 

verw achting is dat deze gevallen na herkeuring opnieuw  leerlingenvervoer zullen w orden 

toegekend.  

 

 

5 Duurzaamheid 

- 
 

6 Communicatie en participatie 

De concept Verordening is door het College van 15 juli tot  en met 19 augustus ter inspraak 

gelegd voor de inw oners van Leiderdorp. De mogelijkheid tot het indienen van een vraag is 

gecommuniceerd via de lokale krant en de w ebsite van de gemeente. Hier is één vraag op 

gekomen. Deze vraag betrof een aanvraag w elke herbeoordeeld zou w orden. Deze vraag is 

naar tevredenheid beantwoord en behoefde geen w ijziging in de nieuw e verordening.  De 

nieuw e verordening w ordt gepubliceerd in de Landelijke databank voor regelgeving. Over 
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vaststelling w ordt een bericht gepubliceerd in het Leiderdorps w eekblad. De belangrijkste 

veranderingen in de nieuw e verordening w ordt door middel van de aanvraagprocedure voor 

2016-2017 aan alle bestaande gebruikers verzonden. Voorts w ordt de nieuw e Verordening op 

de w ebsite w w w .leiderdorp.nl gepubliceerd. 

 

- 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De verw achting is dat de nieuw e Verordening een bezuiniging in het nieuw e schooljaar 2016 -

2017 kan opleveren van ongeveer € 8.000,- per jaar door stringentere eisen aan het afstands- 

en t ijdscriterium.  

 

 

8 Evaluatie 

- 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Raadsbesluit Verordening Leerlingenvervoer Leiderdorp 2016 
2. Toelichting Verordening  

http://www.leiderdorp.nl/

