
Aan de raad AGENDAPUNT 9.1 

 

Doetinchem, 9 juli 2014 
  

Verordening leerlingenvervoer gemeente 

Doetinchem 2014 

 

  

 

ALDUS VASTGESTELD 17 JULI 2014 

 

Voorstel: 

1. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2014 vaststellen. 

2. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2012 intrekken. 

 

Inleiding 

 

De Wet op het primair onderwijs (Wpo), de Wet op de expertisecentra (Wec) en de Wet op het 

voortgezet onderwijs (Wvo) verplichten de gemeente een nadere regeling op te stellen voor het 

leerlingenvervoer. De regeling voor onze gemeente is de Verordening leerlingenvervoer gemeente 

Doetinchem 2012. Deze verordening is gelijk aan de landelijke Modelverordening leerlingenvervoer 

van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). 

 

De VNG heeft inmiddels een aantal wijzigingen aangebracht in de Modelverordening 

leerlingenvervoer. Het model is om verschillende redenen gewijzigd. Ten eerste maken 

wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs een aanpassing noodzakelijk. Ten tweede is de 

oude modelverordening enigszins ingewikkeld, en daardoor soms lastig toe te passen.  

 

Wijzigingen in de verordening 

 

Het passend onderwijs treedt op 1 augustus 2014 in werking. De wetswijzigingen die direct het 

leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat om de volgende wijzigingen: 

 

1. Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgen kunnen slechts aanspraak maken op 

een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer 

zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer 

gebruik kunnen maken. Op grond van artikel 17, lid 1 en artikel 18, lid 1, sub d van de 

verordening kunnen deze leerlingen alleen in aanmerking komen voor aangepast vervoer of 

voor openbaar vervoer met begeleiding. Zij kunnen op basis van de verordening dus geen 

aanspraak meer maken op openbaar vervoer zonder begeleiding. 

 

2. De verordening dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. Op 

grond van de artikelen 12, lid 1, onderdeel c en 18, lid 1, onderdeel c van de verordening 

wordt aangepast vervoer toegekend wanneer begeleiding in het openbaar vervoer nodig is en 

ouders kunnen aantonen dat zij daar niet voor kunnen zorgen. Of indien dit tot ernstige 

ontwrichting van het gezin zou leiden en er geen andere oplossing gevonden kan worden. 

 

3. De indeling van de oude verordening volgde de drie onderwijswetten. Deze indeling wordt 

verlaten en vervangen door een indeling die de tweedeling van de samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs volgt, namelijk primair en voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs 

vinden we in het eerste, het voortgezet speciaal onderwijs in het tweede 

samenwerkingsverband. In de samenwerkingsverbanden zijn de schoolbesturen uit een 

bepaalde regio vertegenwoordigd.  

 

 



 

 

 

Wijzigingen in de beleidsregels 

 

Ter informatie willen wij nog het volgende melden. Naar aanleiding van de nieuwe verordening 

hebben wij ook de beleidsregels aangepast. Het vaststellen van de beleidsregels is een bevoegdheid 

van ons college. De beleidsregels zijn opgesteld met het doel tot een eenduidige uitvoering van het 

leerlingenvervoer te komen.  

 

VSO leerlingen  

Wij hebben voor VSO leerlingen die zelfstandig naar school kunnen reizen, maar op basis van de 

verordening geen recht meer hebben op een OV vergoeding (punt 1) in de beleidsregels een 

uitzondering gemaakt. Deze leerlingen blijven in schooljaar 2014-2015 (overgangsjaar) recht hebben 

op een OV vergoeding. Zodoende willen wij anticiperen op de ontwikkelingen in het passend 

onderwijs. Ook willen wij de zelfredzaamheid van deze leerlingen blijven bevorderen. Wij gaan uit 

van de eigen kracht. Tijdens een regionaal overleg hebben bijna alle gemeenten hun voornemen 

uitgesproken om de nieuwe Modelverordening leerlingenvervoer van de VNG over te nemen, maar 

op dit punt een uitzondering te maken voor het komend schooljaar. 

 

De ‘redelijkerwijs te vergen inzet’ van de ouders 

De artikelen 12, lid 1, onderdeel c en 18, lid 1, onderdeel c zijn nieuw in de verordening (punt 2). In 

de beleidsregels kennen wij echter al jaren, in aanvulling op de verordening, een soortgelijke bepaling.  

Zo is aangepast vervoer ook mogelijk als er medische redenen zijn die beide ouders belemmeren de 

leerling te begeleiden of als de tijdsduur van begeleiding van een leerling meer dan drie uur per dag 

bedraagt. Hier houden wij rekening mee.  

 

Inwerkingtreding van de verordening en beleidsregels 

 

De wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs treden op 1 augustus 2014 in werking.  

Tot 1 augustus 2014 is de bestaande verordening van kracht. De nieuwe verordening treedt op 1 

augustus 2014 in werking. De nieuwe beleidsregels gelden ook vanaf 1 augustus 2014.  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening leerlingenvervoer gemeente 

Doetinchem 2014; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

1. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2014 vast te stellen. 

2. de Verordening leerlingenvervoer gemeente Doetinchem 2012 in te trekken. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 17 juli 2014, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 


