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Raadsvoorstel
Inleiding
De verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 dient aangevuld te worden om te blijven voldoen
aan het wettelijk kader en de jurisprudentie. De voorgestelde wijzigingen behelzen geen nieuwe
beleidskeuzes en zijn in lijn met de norm verordening van de VNG.
Beoogd effect
De verordening zorgt voor een gedegen juridische basis zodat kinderen uit de gemeente gebruik
kunnen maken van leerlingenvervoer.
Relatie met beleidskaders
• Wet op het primair onderwijs;
• Wet op de expertisecentra;
• Wet op het voortgezet onderwijs;
• Nota integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021;
• Beleidskader Doelgroepenvervoer Ridderkerk (nog op te stellen in 2022).
Argumenten
1.1 De aanvullingen zorgen voor een goede juridische basis
Ridderkerkse kinderen kunnen zo gebruik blijven maken van het leerlingenvervoer.
1.2 De aanvullingen volgen uit het wettelijk kader en jurisprudentie
De verordening Leerlingenvervoer dient gewijzigd te worden om te blijven voldoen aan het wettelijk
kader en op basis van ontwikkelingen op het gebied van jurisprudentie.
1.3 De aanvullingen zijn in lijn met de adviesverordening van de VNG
De aanvullingen op artikel 8 en 18 komen overeen met de adviesverordening van de VNG. Zeer
recent is een nieuwe versie verschenen. Binnen de voorbereiding op de aanbesteding
Doelgroepenvervoer en als uitwerking van het nog op te stellen beleidskader zal de gehele
verordening Leerlingenvervoer worden geactualiseerd.
1.4 De aanvullingen hebben draagvlak
De aanvullingen op artikel 8 en 18 zijn op advies van het MBR aangescherpt. De aanvullingen zijn
hiermee in lijn met het advies van het MBR en zijn hierdoor breed gedragen.
Overleg gevoerd met
Regiecentrale en het MBR.
Kanttekeningen
N.v.t.
Uitvoering/vervolgstappen
De voorwaarden uit de verordening worden na publicatie gebruikt bij het beoordelen van aanvragen
leerlingenvervoer.
Evaluatie/monitoring
N.v.t.
Financiën
De voorwaarden voor het gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn in de verordening vastgelegd.
De taken worden uitgevoerd binnen de bestaande begrotingskaders.
Juridische zaken
De verordening is aangepast in lijn met het wettelijk kader en de norm verordening van de VNG.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
De nieuwe verordening wordt op de bij wet bepaalde wijze gepubliceerd. De nieuwe verordening is te
raadplegen op overheid.nl.
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen
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Verordening Leerlingenververvoer Ridderkerk 2022.docx
Was-wordt-lijst Verordening Leerlingenvervoer 2022 RK.docx
Antwoord gevraagd advies MBR Verordening Leerlingenvervoer 2022.pdf
Antwoord ongevraagd advies MBR Verordening Leerlingenvervoer 2022.pdf
20211103 - MBR - Advies Leerlingenvervoer 2022.pdf
20211103 - MBR - Ongevraagd advies Leerlingenvervoer 2022.pdf

3/4

CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Verordening Leerlingenvervoer
Ridderkerk 2022

Gemeenteraad:
27 januari 2022

Zaaknummer:
364802

Commissie samen leven
12 januari 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 30 november 2021,
gelet op
Wet op het primair onderwijs
Wet op de expertisecentra
Wet op het voortgezet onderwijs;

BESLUIT:
1. De verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2022, onder gelijktijdige intrekking van de
verordening Leerlingenvervoer Ridderkerk 2018, vast te stellen.
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