Toelichting op de wijzigingen
Algemeen:
In de modelverordening van de VNG is gekozen voor de term vervoersvoorziening in plaats van
bekostiging van vervoer waar dit mogelijk is. Dat wijkt zodoende af van de verordening 2012.
Vervallen uit artikel 1 begripsbepalingen wegens wetswijzigingen passend onderwijs:
q. permanente commissie leerlingenzorg: de commissie als bedoeld in artikel 23 van de Wet op het
primair onderwijs;
s. regionale verwijzingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 10 g van de Wet op het
voortgezet onderwijs;
t. opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 10h , derde lid, Wet op het
voortgezet onderwijs;
u. ambulante begeleiding: de begeleiding door een personeelslid van een school of instelling als
bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra van leerlingen die zijn geplaatst op een
basisschool of leerlingen die zijn geplaatst op een school voor voortgezet onderwijs en die naar
het oordeel van het bevoegd gezag zonder die begeleiding zouden zijn aangewezen op het
speciaal onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs;
v. commissie voor de indicatiestelling: de commissie als bedoeld in artikel 28 c van de Wet op de
expertisecentra.
Stage wordt in artikel 1 van de modelverordening wordt beperkt tot leertijd bij de beroepsopleiding.
Niet al onze leerlingen volgen een beroepsopleiding. In het kader van participatie is de beperkte
formulering niet wenselijk.
Toegevoegd aan artikel 1 begripsomschrijvingen (p4):
een andere passende voorziening, die goedkoper is dan de kosten van het openbaarvervoer.
Hiermee geven wij ruimte aan creatieve maatwerkoplossingen.
Nieuw artikel 2 lid 5 ter voorkoming van onduidelijkheid bij ouders/aanvragers (gebaseerd op
praktijkervaring) dit lid is nieuw ten opzichte van de verordening 2012 en ten opzichte van de
modelverordening van de VNG:
Een vervoersvoorziening naar locaties waar medische behandeling wordt gegeven of naar
buitenschoolse activiteiten, zoals buitenschoolse opvang, oppas of sport, valt niet onder deze
regeling.

Niet volgen in artikel 3 van de modelverordening omdat dit artikel niets toevoegt aan de
afspraken die in het op overeenstemming gericht overleg (oogo) zijn gemaakt tussen de
samenwerkingsverbanden en de colleges van de gemeenten waar de scholen van de
samenwerkingsverbanden onder vallen, dit is met de samenwerkingsverbanden afgestemd:
Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening het
ondersteuningsplan, zoals dat is vastgesteld door het samenwerkingsverband na overleg met het
college.

Artikel 4 inhoudelijk identiek aan verordening 2012, tekstueel vereenvoudigd
Artikel 5 toegevoegd aan lid 1: door het college vastgesteld (formulier).
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1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het college van een
volledig ingevuld en door de ouders ondertekend door het college vastgesteld formulier, voorzien
van de op het formulier vermelde gegevens.

Aan artikel 5 toegevoegd een nieuw lid lid 5 b, immers aangepast v ervoer kan niet altijd
ingaan op de door ouders verzochte datum omdat eea ingepast moet worden in rijschema’s.
De toevoeging is bedoeld om klachten te voorkomen.
Aan artikel 6 toegevoegd een nieuw lid 3 Alvorens het college, zijn besluit neemt en schriftelijk
meedeelt worden de ouders gehoord. Deze toevoeging heeft tot doel klachten en bezwaren te
voorkomen.
Aan artikel 6 toegevoegd een nieuw lid ter verduidelijking van de acties die mogelijk zijn indien
onjuiste gegevens worden verstrekt:
Lid 4:
De vervoersvoorziening kan worden gewijzigd, opgeschort of worden ingetrokken indien de bij de
aanvraag verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken, dat er op de aanvraag een andere
beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling van de aanvraag de juiste omstandigheden volledig
bekend waren geweest.
Aan artikel 6 toegevoegd een nieuw, wangedrag komt voor en het is wenselijk dat in voorkomende
gevallen adequaat kan worden ingegrepen.
Lid 5
In geval van ernstig wangedrag door de leerling gedurende het door ons bekostigde vervoer, kan het
college besluiten toegekende vervoersvoorziening te wijzigen, op te schorten of in te trekken.

Aan artikel 9 nieuw toegevoegd lid 1 en lid 2 ter afbakening van het bereik van de regeling.
Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs ((V)SO) die voortgezet speciaal onderwijs volgen.

Artikel 9 lid 3: hieraan is een zogenaamde kan-bepaling toegevoegd. Uiteindelijk is het de
vrijwe keus van de ouder die bepaalt naar welke SBOschool hun kind gaat.
Vanaf artikel 9 in de nieuwe verordening (2014) loopt de nummering met de oude
verordening (2012) niet meer gelijk. Namelijk artikel 10 is als lid 4 toegevoegd aan artikel 9.
Artikel 11 lid 1 sub b
Ten opzichte van de verordening 2012 is dit een verruiming die wettelijk is bepaald.
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Artikel 12 (2014) (artikel 13 in 2012) toevoegen (amendement 2e kamer Dijkgraaf & Ferrier)
c.
aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11 en door de
ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding
van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling
van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of
(uit versie 2012 titel 6 gehandhaafd)
d. de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke,
verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding –
van openbaar vervoer gebruik te maken.
1. Indien begeleiding in het aangepast vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere
kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het
aangepast vervoer.

Dit vervangt titel 6 (art. 25-26 en 27 van 2012)
Toegevoegd aan het derde lid van artikel 13 en overgenomen uit verordening 2012 gebaseerd
op ervaringen bij de uitvoering dat meer wordt geclaimd dan nodig:
voor maximaal één leerling per gezin, indien en voor zover de leerlingen naar dezelfde school gaan of
scholen gelegen in dezelfde richting

Artikel 14 (2014) en artikel 15 (2014) zijn de verplaatste artikelen 23 en 24 (titel 5) uit 2012.
Omdat deze bepaling slechts van toepassing zijn op de voorgaande situaties, is het logisch om
deze artikelen hier te plaatsen.
Aan artikel 14 wordt toegevoegd een nieuw lid 2:
Aan de ouders van een leerling die een speciale school voor basisonderwijs (LOM-MLK onderwijs)
bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan € 24.300,- wordt slechts bekostiging
verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling zestig procent van de kosten van het
openbaar vervoer over de in artikel 11 bepaalde afstand te boven gaan.

Aan artikel 14 wordt toegevoegd een nieuw lid
In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel
doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een speciale school voor basisonderwijs
(LOM-MLK onderwijs) bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan zestig
procent van de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 11 bepaalde afstand, indien het
inkomen van de ouders meer bedraagt dan € 24.300,-.

Deze artikelen geven een reductie op de eigenbijdrage voor leerlingen in het SBO, conform
hetgeen is geformuleerd in de huidige verordening (2012). Deze rechten veranderen daardoor
niet.
Aan artikel 16 toegevoegd een 1e lid die het bereik van de regeling van dit onderdeel
afbakent.
Het 3e lid van artikel 16 (2014) is artikel 16 uit de verordening 2012.
Ten opzichte van de modelverordening is het 2e lid toegevoegd:
Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal
onderwijs ((V)SO) die speciaal onderwijs volgen.

Indien het 2e lid niet wordt toegevoegd, wordt hier onbedoeld het gehele speciaal onderwijs
bedoeld.
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Artikel 17 (2014) is artikel 15 (2012), hieraan is toegevoegd artikel 17 (2012) als 2e lid.
Aan artikel 17 is een eerste lid toegevoegd. Dit lid maakt het mogelijk dat leerlingen die het
voortgezet speciaal onderwijs bezoeken wel een vergoeding krijgen voor zelfstandig reizen met het
openbaarvervoer. Dit is in overeenstemming met het gemeentelijkbeleid (Leo Kanner app en ‘Samen
Reizen met…”).
Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor voortgezet speciaal onderwijs
bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de
woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan zes kilometer bedraagt.
In artikel 17 is de volgende wettelijke wijziging geformuleerd, die inhoudt dat het recht op begeleid
openbaarvervoer ook geldt binnen het afstandscriterium van zes kilometer.
Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 16
bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een
begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap
niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

Aan artikel 18 (2014) zijn toegevoegd ter vervanging van titel 6 (artt 25-26 en 27 van 2012)
parallel aan artikel 12 van 2014(amendement 2e kamer Dijkgraaf & Ferrier)
c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 17 en door de ouders ten
behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de
leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van
het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is; of
1. Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere
kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het
aangepaste vervoer.

Artikel 18 loopt qua nummering weer gelijk aan verordeing 2012.
Artikel 19 uit verordening 2012 is aangehouden omdat hierin het gebruik van de goedkoopste
vorm van vervoer wordt benadrukt.
Toegevoegd bij de slotartikelen:
Artikel 24 Nadere regels
Het college kan ten behoeve van de uitvoering van deze verordening nadere regels opstellen.
Artikel 25: Toelichting modelverordening Leerlingenvervoer
De toelichting op de modelverordening leerlingenvervoer, zoals geformuleerd in het handboek
leerlingenvervoer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is van toepassing op deze verordening.

Geen overgangsregeling
Omdat de rechten en plichten die ontleend kunnen worden aan deze verordening niet ten
nadele van de aanvrager afwijken, is een overgangsregime niet nodig.
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