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Emmeloord, 13 augustus 2013.
Onderwerp
Verordening leerlingenvervoer
Advies raadscommissie
Hamerstuk.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer
Noordoostpolder 2012.
Doelstelling
Actualiseren van de Verordening leerlingenvervoer Noordoostpolder 2012 door het
vaststellen van twee wijzigingen.
Inleiding
De Verordening leerlingenvervoer 2012 moet op twee punten worden aangepast. In
bijgaand raadsbesluit wordt aan u voorgesteld deze wijzigingen vast te stellen.
Argumenten
1. Bij de laatste vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer op 19 december 2012
is abusievelijk een zinsgedeelte van artikel 20, lid 1 niet geschrapt.
Het gaat erom dat de afstand van de woning tot de school, of die nu onder of boven
het criterium ligt, hier niet relevant is.
2. In de huidige situatie is het zo – naar de letter van de Verordening – dat bijdrage voor
leerlingenvervoer moet worden uitbetaald aan de ouders/verzorgers. De praktijk heeft
uitgewezen dat het in sommige gevallen efficiënter is om de bijdrage uit te betalen
aan anderen dan de ouders/verzorgers.
Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.
Planning/uitvoering
Een dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad treedt de nieuwe verordening in
werking. Van deze inwerkingtreding wordt in de Noordoostpolder mededeling gedaan.
Tevens wordt de wijziging van de verordening leerlingenvervoer Noordoostpolder op
overheid.nl geplaatst.
Bijlagen
Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 2012 gemeente
Noordoostpolder.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : W.R. Ruifrok
Steller
: mw. M. de Vries; 34 71; m.devries@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2013, no.
11821-1;
overwegende dat bij de laatste vaststelling van de verordening abusievelijk is vergeten
een zinsgedeelte van artikel 20, lid 1 te schrappen;
overwegende dat het wenselijk is in de verordening te bepalen dat het college aan
anderen dan de ouders/verzorgers bekostiging van de vervoerskosten kan uitbetalen;
gelet op artikel op de artikelen 4 van de Wet op primair onderwijs, de wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs
B E S L U I T:
vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 2012 gemeente
Noordoostpolder
Artikel I

De Verordening leerlingenvervoer wordt gewijzigd als volgt.

A. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
Artikel 4
Het college bepaalt bij het verstrekken van
bekostiging van de vervoerskosten de
wijze en het tijdstip van de uitbetaling,
alsmede de tijdsduur van de verstrekte
bekostiging, met dien verstande dat de
tijdsduur, indien dit mogelijk is, voor
meerdere jaren of de hele schoolperiode
wordt vastgesteld

B. Artikel 20 wordt gewijzigd als volgt.
Bestaande tekst
Artikel 20, eerste lid
Het college verstrekt eveneens bekostiging
op basis van de kosten van aangepast
vervoer aan de ouders van de leerling die
een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs bezoekt, in het geval de afstand
van de woning naar de dichtstbijzijnde
voor de leerling toegankelijke school
minder bedraagt dan is bepaald in artikel
15, indien het college van oordeel is dat de
lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke
handicap van leerling dat vereist.

Nieuwe tekst
Artikel 4
Het college bepaalt bij het verstrekken van
bekostiging van de vervoerskosten de
wijze en het tijdstip van de uitbetaling,
alsmede de tijdsduur van de verstrekte
bekostiging, met dien verstande dat de
tijdsduur, indien dit mogelijk is, voor
meerdere jaren of de hele schoolperiode
wordt vastgesteld. Daarnaast kan het
college beslissen om de bekostiging
van de vervoerskosten aan anderen
dan de ouders/verzorgers uit te
betalen.

Nieuwe tekst
Artikel 20, eerste lid
Het college verstrekt eveneens bekostiging
op basis van de kosten van aangepast
vervoer aan de ouders van de leerling die
een school voor (voortgezet) speciaal
onderwijs bezoekt, indien het college van
oordeel dat de lichamelijke, verstandelijke
of zintuiglijke handicap van de leerling dat
vereist.
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Artikel II.
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 9 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1
augustus 2012.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 7 oktober 2013.
De griffier,
de voorzitter,

