
e' 

  

& 

£ 

S[ Hof van 

eTwente 

° 

° °… 

Onderwerp Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

gemeente Hof van Twente 2021: vaststellen 

Datum col 18 mei 2021 

Zaaknummer 128621 

Portefeuillehouder P. van Zwanenburg 

Medewerker e 

Voorstel 

(geanonimiseerd)

De “Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Hof van Twente 2021” vaststellen. 

Argumenten 

U heeft op 1 juli 2014 de Verordening Leerlingenvervoer Hof van Twente 2014 vastgesteld. 

In de afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest om deze nu aan te passen. Dit zijn 

aanpassingen aan jurisprudentie en wetgeving (intrekking van de Reisregeling Binnenland). 

Tevens is gekeken naar de leesbaarheid en indeling van de verordening. De basis voor de 

huidige verordening is de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten. 

Hieronder worden de belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de huidige Verordening 

Leerlingenvervoer Hof van Twente 2014 beschreven: 

1. Tussenvoorziening 

In de verordening is de tussenvoorziening opgenomen. Hierover zijn regionaal afspraken 

gemaakt om dit in de nieuwe verordening op te nemen. Een tussenvoorziening geldt voor 

leerlingen die vastlopen in het voortgezet onderwijs, regelmatig verzuimen, moeilijk hanteer- 

baar zijn of angstig zijn en school vermijden. Op dit moment wordt, indien dit nodig is, dit 

vervoer door de gemeente vergoed. Gezien de afspraken in de Twentse Belofte, te weten 

voorkomen van thuiszitters en belang dat zoveel mogelijk leerlingen goed onderwijs hebben 

gehad, is het logisch om dit in de verordening op te nemen. Momenteel gaan twee leerlingen 

uit Hof van Twente, die tevens leerlingenvervoer ontvangen, naar een tussenvoorziening in 

Almelo. 

2. Gesprek met ouders/eerlingen 

Nadat een aanvraag leerlingenvervoer wordt ingediend vindt nu al vaak een gesprek plaats 

met de ouders (incidenteel met leerling) over de meest gewenste voorziening. Het gesprek 

gaat ook vaak over de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Nu is het gesprek standaard in 

de verordening opgenomen. 

3. Overleg samenwerkingsverbanden Passend onderwijs PO/VO 

Wij hebben met de Samenwerkingsverbanden Passend onderwijs Primair onderwijs (PO) en 

Voortgezet onderwijs (VO) overleg over het ondersteuningsplan, hierin staan afspraken over 

de manier waarop leerlingen zo goed mogelijk ondersteuning krijgen die nodig is om het 

onderwijs te kunnen volgen. Daarnaast wordt als vast punt het leerlingenvervoer geagen- 

deerd. Deze verplichting is nu ook vastgelegd in de nieuwe verordening. Over het opnemen 

van dit artikel is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Samenwerkingsverbanden, 

zij stemmen in met het opnemen van dit artikel in de verordening. 

Gezamenlijk met andere gemeenten zullen we, nadat de verordening is vastgesteld, met de 

Samenwerkingsverbanden afspraken maken over verdere afstemming en uitvoering van het 

Ieerlingenvervoer. 



4. Bekostiging van andere vervoersvoorzieningen 

Naast vergoeding voor fiets, auto, openbaar vervoer of aangepast vervoer is nu ook de 

mogelijkheid in de verordening opgenomen voor andere vergoedingen, denk hierbij aan 

elektrische fiets of handbike. Hiermee kunnen wij in de toekomst de zelfstandigheid van de 

leerling bevorderen, daarnaast kan dit leiden tot een kostenbesparing. Nadere uitwerking 

over de voorwaarden voor de bekostiging van een andere vervoersvoorziening wordt 

vastgelegd in de beleidsregels. 

Tenslotte delen wij nog het volgende mee. De voorbereiding van deze verordening is niet 

participatief opgepakt. De reden hiervoor is dat het huidige beleid voor de ouder/verzorger 

niet wijzigt. De nieuwe verordening geeft wel de mogelijkheid voor beleidswijzigingen. Op het 

moment dat we dit overwegen, zullen we het participatief oppakken, bijvoorbeeld door 

hierover met leerlingen/ouders, die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer, in gesprek 

te gaan. 

De voorliggende, nieuwe verordening treedt in werking op 1 augustus 2021. Dit betekent dat 

de aanvragen leerlingenvervoer, die nu ingediend worden voor het schooljaar 2021/2022, 

getoetst worden aan de verordening 2014. Wel zullen wij nu al zoveel mogelijk rekening 

houden met de nieuwe situatie (aanbieden andere vervoersvoorziening onder 4.), echter wel 

onder voorbehoud dat uw raad de verordening vaststelt en de beleidsregels door ons zijn 

aangepast (zie onder Vervolg). 

Vervolg 

Nadat uw gemeenteraad de verordening heeft vastgesteld zal deze gepubliceerd worden in 

het Hofweekblad en op de website www.overheid.nl. Daarnaast zullen de huidige beleids- 

regels door ons worden aangepast. De verdere uitwerking van onder andere de tussen- 

voorziening (zie onder 1.) en het aanbieden van een andere passende vervoersvoorziening 

aan de leerling (zie onder 4.), zullen wij in de nieuwe beleidsregels opnemen. 
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