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aan de raad van de gemeente lingewaard 

 

datum : 16 februari 2012 

steller(s) : R. Derksen (Lokaal Belang Lingewaard) 

onderwerp : Leerlingenvervoer 

 

 

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen op 16 februari 2012 

 

overwegende, dat 

 

- via de vaststelling van de programmabegroting 2012 door oa een striktere toepassing van de betreffende 

verordening tot een bezuiniging is besloten van € 47.500,-, te bereiken door 57 kinderen opnieuw 

medisch te laten onderzoeken door een extern adviseur en minimaal 30 kinderen met ander vervoer, al 

dan niet met begeleiding, te laten reizen. 

- 57 kinderen, allen ingeschreven bij SBO De Vlinderboom in Bemmel, in juli 2010  medisch zijn gekeurd, 

zoals blijkt uit de crisismaatregelen sociaal domein. 

- blijkens een publicatie in De Gelderlander d.d. 9 december 2011 145 kinderen van 10 jaar en ouder en 50 

kinderen (allen van SBO De Vlinderboom) recent medisch onderzocht zijn door een arts van TriviumPlus. 

- blijkens deze publicatie de arts van TriuviumPlus oordeelde dat 32 kinderen met openbaar vervoer of per 

fiets zouden kunnen reizen. 

- het college bij brief van 20 december 2011 laat weten, dat eind oktober 2011 ouders een brief hebben 

ontvangen dat er druk wordt gewerkt aan het concreet maken van vervoer met ingang van 1 januari 2012.  

- op 6 december 2011 aan ouders dat besluit ook is toegezonden met een ingangsdatum van 1 maart 2012 

en waarin aangepast vervoer is omgezet in een vergoeding op basis van openbaar vervoer voor kind en 

een begeleider. 

- een aantal ouders bezwaar hebben aangetekend tegen het besluit van het college. 

- de WMO-adviesraad op basis van haar bevindingen adviseert de besluitvorming met betrekking tot de 

recente ‘her-indicering leerlingenvervoer’ in te trekken en vervolgens de huidige verordening of werkwijze 

aan te passen inzake de transparantie van beoordelingscriteria (welke en weging), de bijdrage van de 

gedragsdeskundige aan het selectieproces en de gebruikmaking van aanvullende informatiebronnen en 

dan opnieuw de selectie te starten. 

- in Lingewaard 254 kinderen gebruik maken van het leerlingenvervoer, terwijl alleen de kinderen, 

ingeschrevenbij SBO De Vlinderboom, zijn uitgenodigd voor her-indicering.  

 

constaterende, dat 

 

- het college heeft zich niet gehouden aan de termijnen zoals deze zijn opgenomen in de verordening 

Leerlingenvervoer 2007 (art. 5 lid 4, 5 en 6)  

- voor deze groep kinderen alleen een medische keuring niet volstaat, zoals ook de WMO-adviesraad 

constateert 

- er bij de her-indicering geen gebruik is gemaakt van de gegevens van de PCL, zoals in artikel 10 

‘betrekken gegevens Permanente Commissie Leerlingenzorg’ wordt verwoord 

- het advies van commissie van begeleiding of andere deskundigen is gevraagd, welk advies het college 

dient te betrekken bij geen of gedeeltelijke toekenning. 

- het volstrekt onduidelijk is voor betrokkenen, welke criteria het college hanteert bij toekenning van welke 

vorm van leerlingenvervoer. 

 motie (art. 33 rvo) 
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- De Vlinderboom als school met in begrip van de ouders en hun kinderen ongelijk zijn behandeld en 

onevenredig hard zijn getroffen, terwijl er volgens de WMO-Adviesraad geen rechtvaardiging was om 

alleen de leerlingen van deze school voor her-indicering leerlingenvervoer uit te kiezen. 

- in de uitvoering van deze her-indicering het college het gelijkheidsbeginsel onvoldoende heeft gehanteerd 

door alleen kinderen van SBO De Vlinderboom voor her-indicering in aanmerking te laten komen 

. 

 

verzoekt het college,  
 

1. de huidige uitvoeringsbesluiten ‘herindicering leerlingenvervoer’ in te trekken. 

 

2. de huidige verordening aan te passen wat betreft transparantie van beoordelingscriteria (welke en 

weging), de bijdrage van de gedragsdeskundige aan het selectieproces en de gebruikmaking van 

aanvullende informatiebronnen en dan een nieuwe procedure te implementeren. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag 

 

 

 

 

Fractie Lokaal Belang Lingewaard 

Fractie PvdA 

Fractie CDA 

Fractie Reijmers 

 


