Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht

Datum
1 mei 2014

Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor:

Bijlagen
3

Ons kenmerk
Zaaknr. 1205571

besluitvorming
zienswijze
kennisname
Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
n.v.t.
bijlage
Fatale termijn
nee

B&W besluit
29 april 2014

Portefeuillehouder
J.P. Tanis

Zorg en Welzijn
Onderwerp

Verordening leerlingenvoer gemeente Sliedrecht 2014

Wat wordt gevraagd

1. Kennis te nemen van de wijzigingen in de nieuwe verordening in
het leerlingenvervoer ten opzichte van de huidige verordening;
2. De ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014’
vast te stellen;
3. De ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2010’ in
te trekken.

Toelichting

In aansluiting op de invoering van de Wet passend onderwijs is de
verordening aangepast. De twee meest ingrijpende wijzigingen
betreffen:
1. De verordening houdt rekening met van de ouders redelijkerwijs
te vergen inzet;
2. In de verordening worden leerlingen in het voortgezet speciaal
onderwijs gelijkgesteld aan leerlingen in het regulier voortgezet
onderwijs.
In aansluiting op de invoering van de wet passend onderwijs, vragen
wij u om de nieuwe verordening toe te passen op de nieuwe
aanvragen voor het schooljaar 2014-2015.
Voor een zorgvuldig (communicatie)proces naar de ouders toe, die als
gevolg van de wijzigingen van de verordening – niet meer in
aanmerking komen voor een vergoeding is het wenselijk dat de
verordening in de opiniërende vergadering van 27 mei 2014 wordt
besproken en besluitvormende vergadering van 16 juni 2014 wordt
vastgesteld.
Indien de verordening na 16 juni 2014 wordt vastgesteld, kunnen de
aanvragen voor het schooljaar 2014-2015 niet volgens (de
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Archief

uitgangspunten van) de nieuwe verordening behandeld worden.
Bijgaande stukken

Raadsvoorstel en concept raadsbesluit met de volgende bijlage:
1. Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht 2014

Ambtelijk contactpersoon

A. Vonk
Tel. nr. (0184) 495 882

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen
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