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Onderwerp 
Verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De Verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 en de artikelsgewijze toelichting vast te 
stellen. 

 

Inleiding 
De huidige Verordening leerlingenvervoer 2013 en artikelsgewijze toelichting voldoen niet meer aan 
de actuele regelgeving. In de nieuwe verordening en artikelsgewijze toelichting (bijlage1) zijn (kleine) 
technische aanpassingen gedaan om de verordening te actualiseren en toe te spitsen op de 
wetgeving passend onderwijs. De indeling van het document is eveneens gewijzigd. Dit komt de 
leesbaarheid van het document ten goede. De belangrijkste uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld het 
kilometer afstandscriterium en de OV / fietsvergoeding voor het VSO zijn niet veranderd. 
 

Beoogd effect 
Leerlingen die een beroep (moeten) doen op het leerlingenvoer krijgen een voorziening aangeboden 
die aansluit bij de mogelijkheden van de leerling en zijn/haar omgeving.  
 

Argumenten 
1. De huidige regelgeving is niet actueel. 
Omdat de huidige Verordening leerlingenvervoer verouderd is en niet is afgestemd op de wet 
passend onderwijs moet deze actualisatie plaatsvinden.  

 

Kanttekeningen 
In de artikelsgewijze toelichting zijn inhoudelijke richtlijnen weergegeven. Ook worden er nog 
afzonderlijke beleidsregels opgesteld.  

 

Risico’s 
Om te borgen dat de (nieuwe) aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 nog voor de zomervakantie 
2018 op de nieuwe manier kunnen worden afgehandeld, dient de uitvoeringsorganisatie op orde te 
zijn en moeten ook de beleidsregels door ons zijn vastgesteld. Om dit mogelijk te maken moet de 
Verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 uiterlijk in mei 2018 door u zijn vastgesteld.   
 
 

Financiën 
Wat de financiële consequenties van deze nieuwe Verordening zullen zijn, is nu niet in te schatten 
aangezien iedere aanvraag opnieuw beoordeeld zal worden voor het schooljaar 2018-2019. De 
beoordeling en verstrekking van de voorziening hangt samen met de op te stellen beleidsregels. Deze 



verordening zorgt niet voor een verbreding van de toegang (en ook geen verhoging van de kosten), 
maar het biedt maatwerk en een passende vervoersvoorziening.  Verschuiving zal er, wanneer deze 
plaatsvindt, vooral toe leiden dat het aangepast (individueel) vervoer zal afnemen en het gebruik van 
het openbaar vervoer (eventueel met begeleiding) of een fietsvergoeding zal toenemen (alleen indien 
passend in de situatie). De eerstgenoemde is een duurdere voorziening dan de twee laatst genoemde 
mogelijkheden. 
 

Communicatie 
Bekendmaking vindt plaats via de gebruikelijke kanalen. 

 

Uitvoering 
Om tot uitvoering van de nieuwe regelgeving te komen worden er nadere beleidsregels opgesteld. 
Deze worden eind februari / begin maart door ons vastgesteld. Tevens wordt er een 
implementatieplan opgesteld t.b.v. de uitvoering. Hiermee wordt geborgd dat de werkprocessen en 
benodigde systemen conform de nieuwe regelgeving zijn ingericht. Ook worden medewerkers van de 
betreffende vakafdeling getraind, zodat zij de nieuwe regelgeving kunnen toepassen voor het 
schooljaar 2018-2019. 

 

Bijlagen 
1. Verordening leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 

 


