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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Den Helder 

Onderwerp: Vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Den Helder 2009 en 
het intrekken van de geldende Verordening leerlingenvervoer 2004 

Gevraagd besluit: 

1) in te trekken de Verordening leerlingenvervoer 2004, vastgesteld op 10 december 2003 (verordening nr. 70); 

2) vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer 2009 met ingangsdatum 1 augustus 2009. 

Inleiding en aanleiding 

In de voorjaarsbegroting 2008 "Door keuze op koers", vastgesteld op 23 juni 2008, heeft uw Raad aangegeven: 

Den Helder kent relatief mime criteria om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen. Aanpassing van 
deze te hanteren criteria aan de VNG modelverordening, en daarmee aansluiting vinden bij de regionale 
norm, zou een redelijke kostenreductie genereren. Praktisch zou dit kunnen worden gerealiseerd door 
terugbrenging van de zogenaamde radius norm van 2 km naar 6 km: i.e. de radius- vanuit de school gezien 
- waarbinnen recht op leerlingenvervoer bestaat, op voorwaarde van de beschikbaarheid van veilige routes. 
Tevens is onderzoek naar de invoering van een (verhoogde) ouderlijke bijdrage het overwegen waard. De 
verordening behoeft dus evaluatie en aanpassing. 

Op 23 april 2008 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief verstuurd waarin de 
wijziging van de modelverordening leerlingenvervoer is opgenomen met het advies deze over te nemen. 
Deze beide ontwikkelingen waren aanleiding om de huidige verordening Leerlingenvervoer Gemeente Den 
Helder aan te passen. 
We hebben besloten de Verordening leerlingenvervoer Gemeente Den Helder op een aantal onderdelen te 
wijzigen. De belangrijkste worden toegelicht in dit raadsvoorstel. Voor alle wijzigingen is de bijgestelde 
verordening leerlingenvervoer toegevoegd. Hierin is met rode, cursieve woorden aangegeven welke wijzigingen 
zijn doorgevoerd. 
Regiogemeenten hebben al enige jaren de modelverordening van de VNG in zijn totaliteit overgenomen. Alleen 
de Gemeente Den Helder was hierin een uitzondering. 

De werking van de nu geldende verordening leerlingenvervoer 2003, vastgesteld op 10 december 2003 
(verordening nr. 70), was ruimer dan de VNG-modelverordening. De nu voorgelegde verordening is 
teruggebracht naar de modelverordening van de VNG, en hiermee vervallen de volgende regels: 

Leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs in aanmerking komen voor aangepast vervoer, 
indien de afstand tussen de woning en hun school meer dan twee kilometer bedraagt en het kind jonger 
dan 11 jaar is op 1 augustus van het schooljaar. 
Het heffen van een drempelbedrag aan de ouders van de leerlingen van de scholen voor 
basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs, wanneer zij in aanmerking komen voor 
bekostiging van het vervoer naar en van school. Op grond van de verschillende afstandgrenzen de 
worden gehanteerd voor leerlingen van speciale scholen voor basisonderwijs, komt deze eigen bijdrage 
in het schooljaar 2003 / 2004 neer op respectievelijk € 330,50 en € 195. dit drempelbedrag wordt 
maximaal een keer per gezin geheven, indien het gezamenlijke inkomen van de ouders meer bedraagt 
dan € 20.450 (geindexeerd). 

en worden deze vervangen door de regels van de modelverordening van de VNG op 6 februari 2008 waarin is 
opgenomen: 
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Artikel 11: Bekostiqinq van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale 

school voor basisonderwijs bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de 
afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km bedraagt. 
(uit: indien de leerling een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, dient de afstand van de woning naar 
de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan twee kilometer te bedragen) 

In artikel 11.2 en artikel 15.2 is opgenomen dat er een fietsvergoeding aangevraagd kan worden door ouders 
van een leerling, die naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het 
vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets. 

Artikel 11: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
2. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van 

het vervoer per fiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, 
gebruik kan maken van het vervoer per fiets. 

Artikel 15: Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets 
2. In afwijking van het eerste lid verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van 

het vervoer per fiets dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet 
onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets, dan wel zelfstandig gebruik kan maken 
van het vervoer per bromfiets. 

Onderzoek naar een mogelijke verhoging van de ouderlijke bijdrage heeft opgeleverd dat conform de VNG 
eisen die zijn opgenomen in de algemene toelichting modelverordening leerlingvervoer van de VNG, er geen 
lokale aanpassingen gemaakt zullen worden met betrekking tot de ouderlijke bijdragen. 
Onderzoek in de verordening, hoe het geregeld kan worden dat leerlingen in heel bijzondere gevallen gebruik 
kunnen blijven maken van leerlingenvervoer, ook als ze buiten de radiusnorm van 6 km vallen, zodat leerlingen 
altijd op school kunnen komen, wordt in artikel 29 van de nieuwe verordening beantwoord. 

Artikel 29: Afwijken van bepalinqen 
Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders 
afwijken van de bepalingen in deze verordening, zonodig na advies te hebben gevraagd aan de permanente 
commissie leerlingenzorg, de commissie van begeleiding, de regionale verwijzingscommissie of andere 
deskundigen. De bevoegdheid tot toekenning van vervoerskosten blijft beperkt tot schoolbezoek voor het volgen 
van onderwijs. 

Beoogd resultaat 
Aanpassing van de lokale te hanteren criteria aan de landelijke VNG modelverordening leerlingenvervoer. En 
daarmee ook aansluiting vinden bij de regionale normen om in aanmerking te komen voor een voorziening 
leerlingenvervoer. Bovendien vindt dit schooljaar de nieuwe aanbesteding plaats voor het leerlingvervoer 
tezamen met de gewestgemeenten. 

Kader 
Voorjaarsnota 2008 'Door keuze op koers' vastgesteld door de Raad op 23 juni 2008 
VNG modelverordening leerlingenvervoer 

Argumenten / alternatieven 
Er is sprake van een kostenbesparing 

Financiele consequentie 
De financiele gevolgen worden geraamd op een kostenreductie van € 70.000 per jaar op het leerlingenvervoer. 

De huidige situatie laat zien dat 47 kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer naar de speciale scholen 
voor basisonderwijs (Regenboog / Kompasschool). Na de wijzigingen in de verordening van het 
leerlingenvervoer zou dat betekenen dat van deze groep nog 8 leerlingen gebruik maken van het 
leerlingenvervoer. Voor de 39 kinderen zal van een overgangsregeling gebruik worden gemaakt. 
Er zal een overgangsregeling gehanteerd worden. Kinderen die het afgelopen schooljaar 2008 / 2009 gebruik 
gemaakt hebben van leerlingenvervoer zullen het komende schooljaar 2009 / 2010 ook nog gebruik kunnen 
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maken van leerlingenvervoer. Vanaf het schooljaar 2010 / 2011 zal de nieuwe verordening leerlingenvervoer 
gelden. 

Ouders wiens verzamelinkomen boven de door de VNG genoemde norm valt, zullen ook in het nieuwe 
schooljaar een ouderbijdrage moeten betalen. 

Juridische consequenties 
De nieuw vast te stellen verordening is een algemeen verbindend voorschrift. Er is geen bezwaar en beroep 
mogelijk. Dat is wel mogelijk tegen de uit de verordening voortvloeiende beschikkingen. 

Informerend 
Brief aan de ouders met betrekking tot de wijziging van de verordening als bijlage bij nieuwe aanvraagformulier 
leerlingvervoer. Voorts informatie via de kennisgevingen op de gemeentepagina, het informeren van de 
scholen, de website van de gemeente en via een persbericht. 

Aanpak / uitvoering 

Bijlagen 
Verordening leerlingenvervoer 2009 met tekstwijzigingen in cursief 
ontwerp-raadsbesluit. 

Den Helder, 31 maart2009. 

Burgemeester en Wethouders voomoemd, 

loco-burgemeester 
C.J.M. Hienkens 

Loco-secretaris 
Drs. M.J. van Dam-
Gravestijn CCMM 
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