Beleidsregels leerlingenvervoer 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, overwegende dat:
-

enkele begrippen en bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014 nadere
uitleg behoeven;
het wenselijk is beleidsregels vast te stellen ten behoeve van een praktische uitvoering van het
leerlingenvervoer;

gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente
Sliedrecht 2014;
besluit vast te stellen de volgende Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014.

1.

Aanvullende begripsomschrijving
1.1 Berekening van de afstand
Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres en het schooladres, als bedoeld in artikel 1 sub h
van de verordening leerlingenvervoer, maakt het college gebruik van de ANWB-routeplanner
(www.anwb.nl) auto en fiets, optie kortste route.
1.2 Berekening van de reisduur en kosten van openbaar vervoer
Voor het bepalen van de reisduur en kosten per openbaar vervoer, als bedoeld in artikel 1 sub l en sub o,
maakt het college gebruik van OV Reisinformatie (www.9292.nl). Indien kortingen of
voordeelabonnementen van toepassing zijn, geldt het meest voordelige reisproduct als uitgangspunt.
1.3 Locaties anders dan woning en school
In de verordening is bepaald dat leerlingenvervoer uitsluitend betrekking heeft op het vervoer van de
woning naar de school en terug, als bedoeld in artikel 1 sub i. Vervoer naar andere locaties dan de woning
en de school, zoals die van buitenschoolse opvang (BSO), sportvoorzieningen of therapieën, valt buiten de
regeling voor het leerlingenvervoer. Verzoeken van ouders voor vervoer naar locaties anders dan de
woning en de school zullen derhalve niet gehonoreerd worden.
1.4 Stage
Wanneer een stage, als bedoeld in artikel 1 sub w onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma en de
leerling ontvangt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer van en naar de school, dan
bestaat in beginsel aanspraak op leerlingenvervoer naar het stageadres. Voor het vervoer van en naar een
stageadres worden een tweetal nadere voorwaarden gesteld:
- Een aanvraag om vervoer naar een stageplek moet vergezeld gaan van een stageovereenkomst.
- Vervoer naar stageadressen vindt niet buiten de schooldagen en de reguliere schooltijden plaats, zoals
deze zijn vermeld in de schoolgids.
2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening
2.1 Advies van een deskundige
De aanvraag voor een vervoersvoorziening dient vergezeld te gaan van een advies van één van de
volgende partijen:
- de commissie voor de begeleiding, ingesteld door een of meer scholen voor (voortgezet) speciaal
onderwijs van cluster 3 en cluster 4;
- de commissie van onderzoek, ingesteld door een of meer instellingen van cluster 1 en cluster 2;
- de ambulante begeleider van de leerling;
- de directeur van de school;
- het samenwerkingsverband.
Indien een leerling een aanvraag doet voor een vorm van aangepast vervoer, kan het college besluiten om
een onafhankelijk medisch deskundige te vragen een advies dan wel indicatie te geven.

De beoordelingsrichtlijn bij deze indicatiestelling is conform de verordening. De uitgangspunten bij het
toekennen van een vervoersvoorziening zijn daarin als volgt:
- leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs jonger dan 9 jaar gaan onder begeleiding met het
openbaar vervoer naar school;
- leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs van 9 jaar of ouder gaan zelfstandig met het openbaar
vervoer of de fiets naar school, of gaan indien nodig onder begeleiding met het openbaar vervoer
of de fiets onder begeleiding naar school;
- leerlingen in het (speciaal) voortgezet onderwijs gaan onder begeleiding met het openbaar
vervoer of de fiets naar school. Een leerling in het (speciaal) voortgezet onderwijs die zelfstandig
met het openbaar vervoer of de fiets naar school kan gaan, heeft geen recht op een
vervoersvoorziening.
Indien, op grond van de medische indicatiestelling, reizen met de fiets of het openbaar vervoer, al dan niet
onder begeleiding, niet tot de mogelijkheden behoort, kent het college een vervoersvoorziening in de
vorm van aangepast vervoer toe. Uit de medische indicatiestelling moet eveneens blijken of er uitzicht is
op vervoer met het openbaar vervoer of de fiets in de toekomst en zo ja, wanneer een volgende
indicatiestelling nodig is.
De kosten van het onafhankelijk medisch advies zijn voor rekening van de gemeente.

3.

Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
3.1 Taalproblematiek
Als blijkt dat de dichtstbijzijnde school voor primair onderwijs niet toegankelijk is door een te grote
taalachterstand van een leerling, kan een school gespecialiseerd in tweede taalverwerving als
dichtstbijzijnde toegankelijke school, als bedoeld in artikel 3 eerste lid, worden aangemerkt. In een
beschikking die op grond van dergelijke taalproblematiek wordt afgegeven, kan een beperkte duur van de
voorziening worden opgenomen. Het uitgangspunt blijft dat zodra een leerling voldoende taalvaardig is,
deze een reguliere basisschool kan bezoeken. Het recht op (een vervolg van) de vervoersvoorziening komt
dan te vervallen.
3.2 Hoogbegaafdheid
Voor een hoogbegaafde leerling geldt een reguliere basisschool als de dichtstbijzijnde toegankelijke school
en bestaat in beginsel geen aanspraak op een vervoersvoorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid. Een
vervoersvoorziening voor een hoogbegaafde leerling kan alleen worden toegekend wanneer sprake is van
één van onderstaande situaties:
- Wanneer de dichtstbijzijnde school geen onderwijs op maat kan leveren ten behoeve van de
hoogbegaafde leerling. Hierbij moet opgemerkt te worden dat aan reguliere basisscholen door
het ministerie een budget wordt toegekend ten behoeve de specifieke benadering van
‘zorgleerlingen’, waaronder ook hoogbegaafde leerlingen vallen.
- Bij een cumulatie van problemen bij de hoogbegaafde leerling. Hiervan is sprake wanneer
hoogbegaafdheid bij een leerling leidt tot substantiële psychische en/of sociale problemen.
Het is in beide situaties aan de ouders om te onderbouwen dat er sprake is van dusdanige
omstandigheden die het toekennen van een vervoersvoorziening rechtvaardigen.

4.

Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer
Ernstige benadeling
Om te kunnen beoordelen of begeleiding onmogelijk is, of dat een gezin ernstig wordt benadeeld als het
moet zorgen voor de begeleiding van een kind naar (speciale scholen voor) basisonderwijs of het speciaal
onderwijs, als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid onder c en 18, eerste lid onder c, hanteert het college
onderstaande criteria:
- De reistijd per openbaar vervoer gaat voor de begeleider een maximale reisduur van opgeteld
anderhalf uur per dag te boven. Het betreft hier uitsluitend de begeleidingstijd van de woning
naar school en terug, waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot overblijven.

-

-

De tijd die de begeleider besteedt naar andere plekken, zoals naar de werkgever, wordt hierbij
buiten beschouwing gelaten
Als er sprake is van een eenoudergezin en de ouder moet tegelijkertijd een ander kind of andere
kinderen in het gezin naar een andere school brengen.
Als er sprake is van een eenoudergezin en deze ouder aangeeft op medische gronden de leerling
niet te kunnen begeleiden, waarbij een medische verklaring ter onderbouwing wordt ingediend bij
de aanvraag.
Als de leerling in een woonvoorziening of instelling woont en aannemelijk is gemaakt dat zowel de
professionele begeleiders als de ouders niet in staat zijn de leerling naar school te begeleiden.

Het hebben van (betaalde) werkzaamheden van één of beide ouder(s) is op zichzelf geen reden om tot
bekostiging van aangepast vervoer over te gaan.
Onder een eenoudergezin wordt verstaan: een huishouden bestaande uit één volwassene met één of meer
thuiswonende kinderen. Huishoudens van (on)gehuwde paren met kind(eren) worden gerekend tot de
gezinnen met twee ouders. Indien er sprake is van gescheiden ouders dragen beide ouders
verantwoordelijkheid voor de begeleiding van hun kind(eren).

5.

Eigen bijdrage voor ouders van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs
5.1 Drempelbedrag
Het drempelbedrag, als bedoeld in artikel 14, wordt berekend aan hand van de in artikel 10, eerste lid,
vastgestelde afstand van zes kilometer. De kosten van het openbaar vervoer tot aan deze kilometergrens
bepalen het drempelbedrag. Het drempelbedrag wordt per leerling in rekening gebracht. Indien een
leerling slechts een deel van het schooljaar gebruik maakt van het leerlingenvervoer, wordt het
drempelbedrag naar evenredigheid in rekening gebracht. Per gezin wordt voor maximaal twee kinderen
een drempelbedrag gevraagd. Ouders die een vergoeding ontvangen voor de fiets wordt geen
drempelbedrag in rekening gebracht.
5.2 Inkomen
Indien de ouders aangeven dat het gezamenlijk inkomen lager is dan het normbedrag als genoemd in
artikel 14, of indien de afstand naar school meer dan 20 kilometer bedraagt, verlangt het college een IB-60
verklaring (op te vragen bij de Belastingdienst) van de ouders om de hoogte van het inkomen vast te
kunnen stellen. Wanneer deze gegevens ontbreken of niet (volledig) kunnen worden beoordeeld, wordt de
aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken alsnog deze gegevens aan te leveren. Als na
afloop van deze termijn de gegevens nog niet ontvangen zijn, wordt automatisch het drempelbedrag in
rekening gebracht.
5.3 Overgangsregeling
Het college past met betrekking tot het drempelbedrag, als genoemd in artikel 14, eenmalig een
overgangsregeling toe, door in de beschikking voor het schooljaar 2014-2015 slechts de helft van het
drempelbedrag in rekening te brengen, aangezien met het verdwijnen van het zogeheten landelijk
sterabonnement de berekende hoogte van het drempelbedrag aanzienlijk hoger uitvalt.

6.

Vergoeding van openbaar vervoerskosten voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs
Overgangsregeling
Het college past voor leerlingen die zelfstandig met het openbaar vervoer naar een school voor voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) reizen, een overgangsregeling toe door voor het schooljaar 2014-2015 eenmalig
de helft van de kosten van het openbaar vervoer te vergoeden, waar deze categorie leerlingen op basis van
de verordening leerlingenvervoer en in navolging van de Wet passend onderwijs geen recht meer heeft op
een vervoersvoorziening.

7.

Slotbepalingen
7.1 Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: ‘Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht
2014’.
7.2 Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 25 juni 2014, onder voorbehoud van vaststelling van de
“Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014” door de Raad van de gemeente Sliedrecht.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 mei 2014,
te Sliedrecht,

De secretaris,

De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen

