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Onderwerp: beantwoording advies beleidsregels leerlingenvervoer 2020
Geachte heer Bisschops,
Hierbij ontvangt u de beantwoording op de adviezen, vragen en opmerkingen uit het advies over de
beleidsregels leerlingenvervoer 2020.
Op dinsdag 20 oktober 2020 jl. zijn de beleidsregels leerlingenvervoer 2020 door het college van
B&W definitief vastgesteld.
Beantwoording:
7.2: De gemeente dient hier inderdaad met maatwerk naar te gaan kijken. Anderzijds gaat het bij
een tijdelijke handicap om kinderen die vanwege zo’n situatie, een breuk of ziekte, voorlopig
(herstelperiode) aanspraak kunnen maken op de voorziening leerlingenvervoer.
De gemeente geeft een beschikking af voor de duur van het herstel en/of de revalidatie. Als de
noodzaak voor het vervoer verdwijnt, heeft de leerling geen recht meer op leerlingenvervoer.
Hoort een klachtenprocedure in de beleidsregels en/of verordening?
Voor klachten volgen wij de Algemene Wet Hoofdstuk 9 van de Wet Bestuursrecht.
Voor bezwaren geldt dat bij de beschikking die wordt afgegeven, er altijd een bezwaarmogelijkheid
bestaat. Het is niet de normale gang van zaken om dit te vermelden in de beleidsregels of de
Verordening.
2.2 Dit is de tekst uit de beleidsregels:
‘Voor de bepaling van het recht op leerlingenvervoer wordt aangesloten op de schoolgids die een
school heeft uitgegeven. Uitgegaan wordt van het vaste schoolrooster voor het schooltype dat het
kind bezoekt, zoals opgenomen in de schoolgids’.
Afwijkende situaties kun je niet vastleggen in de beleidsregels omdat je niet van tevoren weet wat
en het de vraag is of ze zich daadwerkelijk voor gaan doen Hiervoor dienen maatregelen op maat
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gemaakt worden zoals bij de coronacrisis. Die zijn vaak afkomstig van andere overheidsorganen
zoals rijk, provincie en regio.
5.5 In Gilze en Rijen lopen er op dit moment 2 trajecten, nog eens 2 trajecten gaan starten zodra een
er een reismaatje is gevonden en nog eens 2 trajecten zullen aankomend september gaan starten.
De beleidsregels zijn opgesteld i.s.m. de regio. In de regio wordt de reiskoffer ingezet. Daarom is dat
ook als 1 van de opties aangegeven bij 5.5. Deze laatste zin moet inderdaad niet gaan over de
reiskoffer maar over het MEE op weg traject, dat passen we nog aan in de beleidsregels.
5.13 Niet gemeente (college) maar regiovervoer Midden-Brabant doet dit.
5.14 In de vorige versie beleidsregels stond dit ook al vermeld (afzetten bij de kinderopvang in
Tilburg), ook toen werden de beleidsregels i.s.m. de regio opgesteld en ik vrees dat deze passage
hoort bij het lokale beleid van Tilburg. Omdat deze passage bij mij ook al vragen opriep, heb ik hem
getoetst bij onze uitvoering. Hierover is niets bekend en hiervan wordt geen gebruik gemaakt dus
het stuk wordt weggelaten.
8.1 Het drempelbedrag wordt uitsluitend opgelegd aan ouders van kinderen in het basisonderwijs.
Verordening: ´Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale
school voor basisonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs bezoekt, van wie het
inkomen…´
9.1 Ouders dienen permanente wijzigingen van zaken die bij Regel in artikel 9.1 worden opgesomd
door te geven aan het college.
11.1 In de toelichting van de beleidsregels staat:
´Valt het einde van het schooljaar binnen de termijn waarvoor de maatregel is opgelegd, dan geldt
de uitsluiting voor de van toepassing zijnde periode exclusief de zomervakantie. Dit betekent dat de
uitsluiting ook gedeeltelijk in het nieuwe schooljaar kan vallen.
Loopt de sanctie af in een volgend schooljaar, dan moeten ouders een aanvraag indienen voor
leerlingenvervoer voor dat nieuwe schooljaar.´ Hieruit blijkt dat het kind ten tijden van het
onderzoek geen vervoer krijgt en het vervoer door de ouders zelf geregeld dient te worden.
Paginanummering check. De paginanummering is gecheckt en klopt.
Link verordening website.
Het klopt inderdaad dat er naar een onjuiste pagina werd verwezen. Deze link wordt per direct
aangepast.
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