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Vragen en antwoorden

Vraag 1

PvdA is groot voorstander van het betrekken van meer ervaringsdeskundigen bij het opstellen van 

beleid. Welke ervaringsdeskundigen hebben meegedacht bij het opstellen van deze verordening?

Antwoord 1

Ja, de ervaringsdeskundigen van het MBR zijn betrokken bij de voorliggende wijziging.

Vraag 2

PvdA Ridderkerk is van mening dat basisschoolleerlingen niet te lang naar school of dagbesteding 

mogen reizen. De maximale reistijd wordt soms overschreden door file of onverwacht oponthoud. 

a. Wat is de maximale reistijd voor kinderen tot 6 jaar?

b. Wat is de maximale reistijd voor kinderen tot en met 12jaar?

c. Wat is de maximale reistijd voor kinderen tot en met 17jaar?

d. Wat is maximale reistijd voor kinderen met een ontwikkelleeftijd tot ca 6jaar?

Antwoord 2

Voor het taxivervoer is voor alle leeftijden de maximale reistijd 90 minuten. 

Vraag 3

Veel zorgvragers ontvangen van de gemeente de goedkoopst adequate voorziening. De 

dichtstbijzijnde adequate voorziening in de ogen van de gemeente is in de ogen van de ouders of 

zorgverleners niet altijd de meest geschikte.



Op welke gronden wordt dan alsnog leerlingvervoer naar de school of dagbesteding naar keuze 

van de ouders toegekend?

Antwoord 3 

Wanneer de ouders of zorgverleners kiezen voor een verder weg gelegen school dan een 

vergelijkbare dichtstbijzijnde toegankelijke school is dat een vrije keuze van ouders of verzorgers, 

zij komen dan niet in aanmerking voor taxivervoer. 

Indien ouders dat willen kan een financiële compensatie aangevraagd worden voor het aantal 

kilometers tot aan de vergelijkbare dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Zie ook het Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 Artikel 5. Met dit voorliggende 

voorstel blijft artikel 5 ongewijzigd.

Vraag 4

Van sommige kinderen wordt verwacht dat zij met OV reizen en hebben dan begeleiding nodig. 

Ouders hebben de zorg voor meerdere kinderen. Een zorgkind vraagt veel van de vaardigheden, 

draagkracht en flexibiliteit van ouders.

Hoe wordt de gezinssituatie en de belastbaarheid van de ouders meegenomen in de beoordeling 

van de aanvraag voor leerlingenvervoer?

Antwoord 4

Het voorliggende voorstel beperkt zich tot de noodzakelijke aanvulling van artikel 8 en 18. 

De gezinssituatie en de belastbaarheid van de ouders wordt meegenomen bij de beoordeling van 

de aanvraag voor Leerlingenvervoer. Het ontbreken van de mogelijkheid bij ouders of binnen het 

gezin om een zorgkind naar school te brengen kan een reden zijn om Leerlingenvervoer toe te 

wijzen.

Vraag 5

Soms vallen kinderen met hun rolstoel om in de bus, vallen uit hun stoel of raken op een andere 

wijze geblesseerd tijdens het vervoer. 

Wie is verantwoordelijk voor hun veiligheid en welbevinden in de bus of taxi? 

Antwoord 5

De vervoerder
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