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Agendapunt          :     06 
Voorstelnummer : 11-076 
Raadsvergadering : 8 november 2012 
Naam opsteller : Jennifer Dap 
Informatie op te vragen bij : Jennifer Dap 
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp: Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2012 en beantwoording 
vragen motie 2010. 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  Vast te stellen: 
- De verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2012. 
In te stemmen met:  
- De beantwoording van de motie n.a.v. de vergadering van 1 juli 2010. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Kinderen kunnen gebruikmaken van 
leerlingenvervoer als het vanwege ziekte, een handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar 
school kan. Leerlingenvervoer kan ook ingezet worden wanneer een kind ver moet reizen.  
 
De gemeente beslist op grond van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer of een kind 
recht heeft op leerlingenvervoer. Een kind dat recht heeft op leerlingenvervoer komt in aanmerking 
voor aangepast vervoer of een vergoeding in de vervoerskosten.  
 
Het gaat om leerlingen van: 

� basisonderwijs: als leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school bezoeken die 
verder ligt dan de kilometergrens of als leerlingen door hun handicap niet zelfstandig met 
openbaar vervoer kunnen reizen;  

� scholen voor speciaal basisonderwijs: samenvoeging van het basisonderwijs en het 
onderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom), moeilijk lerende 
kinderen (mlk) en in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk). De scholen voor lom, mlk 
en iobk heten onder de WPO ‘speciale scholen voor basisonderwijs’;  

� scholen voor speciaal onderwijs: Onderwijs voor doven, slechthorenden, kinderen met 
ernstige spraakmoeilijkheden, visueel gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, kinderen 
opgenomen in het ziekenhuis, langdurig zieken, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer 
moeilijk opvoedbare kinderen, meervoudig gehandicapten en onderwijs op pedologische 
instituten;  

� regulier voortgezet onderwijs: leerlingen met een handicap die deelnemen aan het reguliere 
voortgezet onderwijs.  

Vormen van leerlingenvervoer 
Er zijn verschillende vormen van leerlingenvervoer mogelijk: 
Het kind krijgt een openbaarvervoer abonnement (eventueel ook voor de begeleider);  

� Het kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer);  
� De ouder/verzorger krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van zijn kind 

(bijvoorbeeld met de auto).  
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De huidige verordening leerlingenvervoer van de gemeente Bergen is van 2003. De verordening is 
aangepast n.a.v. technische wijzigingen in april 2008.  
De invoering van het passend onderwijs leidt tot wijziging van de verordening leerlingenvervoer. 
Hierop vooruitlopend zijn de technische wijzigingen zoals beschreven opgenomen. 
 
Reactie motie leerlingenvervoer 2010 
Uw raad heeft ons college in de vergadering van 1 juli 2010 via een motie opgedragen: 

- Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om enerzijds de kosten van het 
leerlingenvervoer voor het komende schoolseizoen te beperken bijv. door aanpassing van 
de huidige regeling, en de ouderbijdrage te verhogen; 

- Over deze mogelijkheden de raad te informeren. 
 
De gemeente beslist op grond van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer of een kind 
recht heeft op leerlingenvervoer. Een kind komt in aanmerking voor aangepast vervoer of een 
vergoeding in de vervoerskosten. In de verordening zijn besparende maatregelen opgenomen 
i.v.m. beperking van de kosten van het leerlingenvervoer. 
Deze besparende maatregelen zijn: 

- Goedkopere manier van het reizen met het openbaar vervoer; 
- Het afgeven van meerjarige beschikkingen; 
- Wij hebben een afstandscriterium ingebouwd van 6 km (maximaal toegestane 

afstandscriterium is 6 km). Wanneer de afstand tot de school korter is kunnen ouders geen 
aanspraak maken op bekostiging van het vervoer (deze afstandsgrens geldt niet wanneer 
de leerling gehandicapt is). 

- Wij vragen een eigen bijdrage. Deze kan aan ouders met kinderen worden gevraagd op het 
basisonderwijs of speciaal onderwijs, indien het inkomen een bepaald niveau heeft. 

 
De totale kosten leerlingenvervoer bedragen in: 
2010 - € 417.045 
2011 - € 443.257 
 
De aantallen per onderwijssoort zijn als volgt:  

- Bijzonder onderwijs (geloofsovertuiging of levensbeschouwing 2 leerlingen en Leonardo 
onderwijs (hoog begaafd) 3 leerlingen) totaal 5 = 5% 

- Speciaal basisonderwijs 55 leerlingen  = 55% 
- Voorgezet speciaal onderwijs 40 leerlingen = 40% 

Deze percentages gelden voor 2010 en 2011. 
De grootste kostenpost valt onder het speciaal basisonderwijs. Hier wordt veel gebruikgemaakt 
van het busvervoer via Connexion. Ondanks besparende maatregelen opgenomen in de 
verordening zijn de uitgaven leerlingenvervoer niet verminderd. De gemeente is verplicht deze 
kosten te vergoeden.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Het doel van dit advies is u te informeren en adviseren over de technische wijzigingen in de 
verordening leerlingenvervoer.  
 
Middels deze wijzigingen is de verordening technisch in lijn gebracht met de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
Door in te stemmen met de desbetreffende verordening beschikt de gemeente Bergen weer over 
een juridisch actueel kader, welke noodzakelijk is voor de inwoners van de gemeente Bergen 
zodat zij weten welke regels en voorwaarden de gemeente ten aanzien van leerlingenvervoer 
hanteert en waaraan de rechter in bezwaar – en beroepszaken het beleid van de gemeente kan 
toetsen. 
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

raadsbevoegdheid 
 

Als gemeenteraad bent u binnen de wet – en regelgeving bevoegd tot het vaststellen en wijzigen 
van verordeningen. De verordening leerlingenvervoer van de gemeente Bergen is van 2003. De 
verordening is nu geactualiseerd vooruitlopend op de invoering van het passend onderwijs en de 
laatste technische wijzigingen zoals beschreven zijn opgenomen. 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De Wmo adviesraad is geïnformeerd over de wijzigingen van de verordeningen en is, gelet op het 
technisch karakter van deze wijzigingen (geen beleidswijzigingen), niet om advies gevraagd.  

 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie 
 
N.v.t. 
b. Externe communicatie  N.v.t. 
 
c. Extern overleg gevoerd met     N.v.t. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Met het vaststellen van de verordening beschikt de gemeente weer over een juridisch actueel 
kader. Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
De verordening wordt direct na vaststelling door uw gemeenteraad op de gebruikelijke wijze 
gepubliceerd en treedt in werking met ingang van de dag na publicatie. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De financiële middelen zijn onderdeel van de Algemene uitkering gemeentefonds. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Middels deze wijzigingen is de verordening technisch in lijn gebracht met de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
Bijlagen:  
Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergen 2012. 
 
 
 
Bergen, 25 september 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


