Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard
Aan :

College van Burgemeester en Wethouders van Albrandswaard
Stationsstraat 4
3161 KP Rhoon

Van :

Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard
maa@vanverseveld.eu

Datum : 3 september 2021

Betreft : Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2022

Geacht college,
Wij ontvingen een overzicht van de wettelijke wijzigingen in de verordening
2022 ten opzichte van de verordening Leerlingenvervoer 2018.
Wij hebben deze ter informatie ontvangen.
In artikel 8 ( algemene bepalingen) zien wij de volgende wijzigingen :
Tekstuele wijziging
Het tweede deel van het oude lid 3 sub a overlapt met het eerste deel en is
in het nieuwe lid 3 sub a verwijderd.
Beleidsaanvulling
In lijn met het wettelijk kader en het advies uit de modelverordening van de
VNG is het nieuwe lid 3 aangevuld met sub c en d. Want het betreft naast
basisonderwijs ook vervoer naar vervoer naar speciaal onderwijs.
Beleidsaanvulling
Het nieuwe lid 4 is in lijn met het wettelijk kader en jurisprudentie
toegevoegd.
Tekstuele wijziging
Het oude lid 4 is hernoemd naar nieuwe lid 5
En in artikel 18 (bekostiging op basis van kosten van aangepast vervoer) :
Het nieuwe lid d. is toegevoegd conform het wettelijk kader en
jurisprudentie. Het opnemen van dit lid is ook conform het advies van de
norm verordening van de VNG.
De Adviesraad kan zich vinden in de door u voorgestelde wijzigingen, omdat
deze geen beleidswijziging zijn.
Toch willen wij hier en nu onze zorg uitspreken over het leerlingenvervoer
van leerlingen in de basisschool leeftijd.

Van ouders krijgen wij toch signalen, dat de schooltijd met de daarbij passende
vervoerstijd veel te lang is.
Leerlingen worden om kwart voor acht opgehaald, zitten soms drie kwartier in
het busje.
Vervolgens een lange schooldag en na afloop daarvan wachten tot het busje voor
staat, om vervolgens weer drie kwartier te moeten reizen.
Wij adviseren hier ongevraagd, dat in de uitvoering van het leerlingen
vervoer de reistijd van basisschool leerlingen wordt vastgesteld op maximaal een
half uur per rit.
Wij wachten op uw positieve reactie.
Namens de MAA,
Piet van Verseveld,
voorzitter

