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Ons kenmerk  U 2021-002  
Datum:   28 mei 2021 
Onderwerp Advies Leerlingenvervoer Verordening en beleidsregels 2021 
 
 
Aan  Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon 
 

Geacht college, 
 
Met deze brief stellen wij u vragen en geven wij advies over de invulling van de ‘Verordening & 
beleidsregels leerlingenvervoer 2021’. Dit betreft de aangepaste Verordening 2021.  
 
Aanleiding 
De gemeente heeft het voornemen om de nieuwe verordening en beleidsregels Leerlingenvervoer 
2021 binnenkort voor te leggen aan uw raad. De wet schrijft voor dat een gemeente moet 
beschikken over een verordening leerlingenvervoer om de toegankelijkheid van het onderwijs te 
waarborgen.  
 
In april 2020 heeft de Wmo Adviesraad een brief verzonden waarin ongevraagd advies is gegeven en 
vragen zijn gesteld betreffende de Verordening leerlingenvervoer d.d. 29 december 2014. Het team 
vitaliteit heeft dit advies meegenomen in de wijziging van de aangepaste Verordening & 
beleidsregels leerlingenvervoer. In april 2021 heeft de Wmo Adviesraad feedback gegeven aan Team 
Vitaliteit op de aangepaste Verordening & Beleidsregels leerlingenvervoer en deze feedback is 
meegenomen in het beleid zoals dit aan u wordt voorgelegd.  
 
In deze brief leest u het advies van de Wmo Adviesraad met betrekking tot de Verordening & 
Beleidsregels leerlingenvervoer 2021.  
 
Verordening leerlingenvervoer gemeente Hollands Kroon 2021 d.d. 19 april 2021  
 
Advies 
 
Er wordt een positief advies gegeven over de wijzigingen in de beleidsregels en de Verordening 
leerlingenvervoer. Hierbij enkele punten van aandacht bij dit advies.  

• Eigen bijdrage bij keuze van onderwijsvorm toepassen. Het gaat hier om de keuze van ouders 
voor een school passend bij de geloof- of levensovertuiging. 

• Eigen bijdrage bij speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs niet toepassen, zoals reeds gewijzigd in de Verordening en Beleidsregels. Hiermee 
wordt erkend en aandacht gegeven aan de situaties waarin ouders geen vrijwillige keuze 
maken voor de vorm van onderwijs voor hun kind. De onderwijsvorm is in deze situaties 
gebaseerd op een advies van de Commissie van Toelaatbaarheid Onderwijsvoorzieningen.  
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• Eigen bijdrage voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs gedeeltelijk toepassen wanneer ouders kiezen voor een school die verder ligt qua 
afstand dan de dichtstbijzijnde passende school. Hierbij is het van belang om de motivatie 
van ouders mee te wegen in het wel of niet toepassen van de eigen bijdrage.  
 

• Mogelijkheid tot aanpassen van de naam: Verordening leerlingenvervoer naar Verordening 
bekostiging leerlingenvervoer. Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de modelverordening 
van de VNG (d.d. december 2020). Hierin wordt het voorstel gedaan om een wijziging door te voeren 
in de naam van de Verordening: nl. Verordening ‘Model Verordening bekostiging leerlingenvervoer’. 
“Dit past bij de basisgedachte, dat het bij het leerlingenvervoer in beginsel om een bekostiging gaat. 
De huidige citeertitel ‘Model Verordening leerlingenvervoer’ zou ten onrechte kunnen doen 
vermoeden, dat de modelverordening het vervoer van leerlingen regelt. “ (opgehaald op 21-02-2021 
https://vng.nl/brieven/vng-model-verordening-bekostiging-leerlingenvervoer-nieuw ). 
 
• Overleggen gegevens ten behoeve van de aanvraag: aangeven dat ouders in een gesprek de 
medische gegevens c.q. onderzoeksverslagen ter inzage beschikbaar kunnen stellen en niet verplicht 
zijn hiervan een afschrift te verstrekken. Het toezenden per post of per mail van medische gegevens 
dan wel andere vorm van verklaring is qua privacy niet wenselijk. 
 
Toelichting op de verordening:  
Advies:  

• Ouders kunnen vanuit gemotiveerd standpunt aangeven dat…….in plaats van de ouders 
dienen op een voor de gemeente bevredigende wijze aan te tonen dat het hun onmogelijk is 
hun kind in het openbaar vervoer te begeleiden, of dat deze begeleiding tot onevenredige 
benadeling van het gezin zou leiden.  

 
Beleidsregels leerlingenvervoer  
Advies  
• Artikel 8 punt a & b: Overleggen gegevens ten behoeve van de aanvraag: aangeven dat 
ouders in een gesprek de medische gegevens c.q. onderzoeksverslagen ter inzage beschikbaar 
kunnen stellen en niet verplicht zijn hiervan een afschrift te verstrekken. Het toezenden per post of 
per mail van medische gegevens dan wel andere vorm van verklaring is qua privacy niet wenselijk. 
 
Vraag 
In de toelichting wordt het drempelbedrag nog wel vermeld: dit is in het eerste deel doorgehaald? 
(artikel 14) Hoogte van het drempelbedrag is er uit gehaald? Van artikel 13 naar artikel 16 ( artikel 14 
drempelbedrag, artikel 15 financiële draagkracht zijn eruit gehaald: echter zijn deze toch van 
toepassing op leerlingenvervoer bij de keuze van ouders voor een school op basis van godsdienst of 
overtuiging).  
 
 
Als u naar aanleiding van deze brief of de bijlagen vragen heeft, horen wij dat graag van u..  
 
Hoogachtend, 
De Wmo-adviesraad, 
S. Rienstra 

 
Deze brief is digitaal opgesteld en om die reden niet ondertekend.  


