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1. Inleiding
Advies van de Sociale Raad (SR) op de concept verordening leerlingenvervoer van de
gemeente Aalten 2019.
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de
school groot, of kan het kind wegens zijn structurele beperking niet zelfstandig naar
school. Ouders kunnen dan een beroep doen op de verordening leerlingenvervoer.
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor het
leerlingenvervoer. In artikel 4, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs (hierna:
WPO), artikel 4, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: WVO) en
artikel 4, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra (hierna: WEC), heet het ‘de
bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten ten behoeve
van het schoolbezoek’. Het gaat hierbij zowel om scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en regulier voortgezet onderwijs die zijn
aangesloten bij samenwerkingsverbanden primair of voortgezet onderwijs, als om
instellingen voor cluster 1 en cluster 2 onderwijs.

2. Algemene opmerkingen
De verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten kent een uitgebreide beschrijving van
de te hanteren regelgeving in de aanvraag, toekenning en uitvoering van het
leerlingenvervoer. Veel aandacht wordt besteed aan het beschrijven van de verschillende
situaties en de op de situatie toegepaste regeling en/of voorziening.
Zoals bekend hecht de SR veel waarde aan maatwerk. Zorgen zijn er bij de SR of de
beschreven overvloed aan regelingen rond het leerlingenvervoer en de uitvoering van die
regelingen niet belangrijker gaan worden dan het leveren van maatwerk.
Het ‘goede doen’ is lang niet altijd gelijk aan bekijken welke regeling/artikel wel of niet
van toepassing is.
3. Specifieke aandachtspunten
Dit betekent dat we als SR niet gedetailleerd ingaan op alle beschreven regelingen en
situaties. Wel vragen we aandacht voor een aantal thema’s, te weten;
•

•

•

De beoordelingstermijn van de gemeente is vastgesteld op 8 weken met een
verlengingsmogelijkheid van 4 weken. Een totale termijn van 3 maanden. De SR
vindt deze termijn overbodig lang. In het kader van de klantvriendelijkheid stelt
de SR voor deze termijn terug te brengen naar twee á drie weken. Mocht extern
(medisch) advies/onderzoek nodig zijn dan kan de beslissingstermijn verlengd
worden. Dit wordt betrokkenen medegedeeld.
Bij wangedrag van een leerling tijdens het vervoer wordt een ouder/begeleider
een zitplaats in de auto aangeboden. De SR vindt dat een goede voorziening, ook
dat dit een verplichtend karakter heeft. Mocht blijken dat het wangedrag niet
stopt, ook als er een ouder/begeleider bij is dan wordt de leerling geweigerd. De
SR vindt dat de gemeente dan wel een inspanningsverplichting heeft naar leerling
en ouders om te zoeken naar alternatieven. Ook leerlingen met onaangepast
gedrag moeten (juist) naar school.
De SR vraagt zich af of het leerlingenvervoer wordt verzorgd door ZOOV, in de
verordening is dit niet terug te vinden.
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4. Conclusie
De verordening leerlingenvervoer gemeente Aalten kan rekenen op de steun van
de SR waarbij aandacht voor het voorgaande belangrijk wordt gevonden in de
verdere uitwerking. Voorkomen moet worden dat de regelingen/artikelen
maatgevend worden in de uitvoering in plaats van dat deze ondergeschikt zijn aan
het maatwerk rond het vervoer van de leerlingen.
5.

Vervolgtraject
De Sociale Raad verwacht dat zij met deze reactie bijdraagt aan een goede
invulling van de het leerlingenvervoer door de gemeente Aalten.
De Sociale Raad zal het op prijs stellen in het proces van deze beleidsontwikkeling
betrokken te blijven.
Met belangstelling ziet de Raad uw reactie, waarin uw visie over het uitgebrachte
advies herkenbaar tot uiting komen, binnen de afgesproken termijn van 4 weken
tegemoet.
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