
Motie 2022 - 35 

Motie taxivergoeding bij tekortkomingen leerlingenvervoer 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. er ook in Ridderkerk problemen zijn met betrekking tot de stiptheid van het leerlingenvervoer in

het speciaal onderwijs;

2. het hier gaat om kwetsbare leerlingen;

3. als gevolg van die problemen deze leerlingen te laat in de les komen met als gevolg dat de

orde in de les wordt verstoord;

4. dit het noodzakelijke vaste dagritme van de leerlingen verstoort, waardoor zij veel moeite

hebben de lessen dan alsnog te volgen;

is van mening dat: 

a. dit niet geheel is terug te voeren op ons doelgroepenvervoer, maar er sprake is van een

landelijk probleem;

b. alle kinderen tussen de vijf en zestien jaar leerplichtig zijn en ouders een boete kunnen krijgen

als hun kind niet voldoet aan de leerplicht;

c. dit van tijdelijke aard zal zijn en daarom relatief gemakkelijk te ondervangen door aan de

ouders een vergoeding te geven voor een reguliere taxi, in die gevallen waar het

doelgroepenvervoer nu niet toereikend is;

verzoekt het college om: 

1. als proef in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 de kosten voor het gebruik

van een reguliere taxi te vergoeden, wanneer een kind dat gebruik maakt van het

leerlingenvervoer niet binnen de daarvoor geldende normtijden is opgehaald;

2. de mogelijkheid van deze vergoeding duidelijk te communiceren met de ouders van gebruikers

van het leerlingenvervoer;

3. de raad in het eerste kwartaal 2023 te informeren in welke mate gebruik is gemaakt van de

vergoeding;



4. in overleg te gaan met de vervoerder om te kijken of deze kosten te verhalen zijn; 

5. de kosten voor 2023 ten laste te brengen van het begrotingssaldo; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Petra van Nes-de Man, Burger op 1  

Arianne Ripmeester, PvdA/GROENLINKS 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het leerlingenvervoer 

Het college wordt verzocht als proef in de periode van 1 december 2022 tot 1 februari 2023 de 

kosten voor het gebruik van een reguliere taxi te vergoeden, wanneer een kind dat gebruik maakt 

van het leerlingenvervoer niet binnen de daarvoor geldende normtijden is opgehaald en de 

mogelijkheid van deze vergoeding duidelijk te communiceren met de ouders van gebruikers van 

het leerlingenvervoer. 

Uitslag stemming 
De motie is verworpen 

Stemverhouding 
Tegen: 23 (SGP, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, 

CDA) 

Voor: 5 (PvdA/GROENLINKS, Burger op 1) 
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