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Aan de gemeenteraad,

 

Geachte griffier,

 

Door de gemeenteraad van Achtkarspelen is tijdens de raadsvergadering van 27 
september 2012 bijgevoegde motie aangenomen.

De raad vraagt u deze motie te steunen om daarmee een signaal af te geven aan de
VNG met als doel een wetswijziging te bevorderen.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de raad van de gemeente Achtkarspelen,

 

 

mr. Roel van der Heide

Raadsgriffier

 

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit 
bericht print?
Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in 
printopdracht jouwe?

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender is niet
toegestaan en onrechtmatig. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen geen rechten 
worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere aansprakelijkheid uit 
die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht 
contact op te nemen met de afzender. 

Pagina 1



 
P1-M6 

MOASJE 

 

 

FNP-riedsfraksje Achtkarspelen 
 

 

Riedsgearkomste 
 

05 july 2012 
Opnieuw in stemming gebracht op: 27 september 
2012 

Wurklistpunt 
 

Kadernota 2013, Program 1      

Underwerp 
 

Leerlingenvervoer      

Oerweagende dat: 
 
 

 dat ouders en verzorgers wettelijk recht hebben op 
een vergoeding van vervoerskosten voor kinderen: 

o die aangewezen zijn op speciale vormen van 
basisonderwijs; 

o die regulier basisonderwijs volgen buiten de 
regio, op grond van geloof of overtuiging 

 dat dit goed past in het kader van Elkenien 
Dwaande. 

Fan oardiel: 
 
 
 

dat ouders/verzorgers van kinderen met een beperking 
of verstandelijke of lichamelijke handicap, volledig recht 
hebben op bovengenoemde vergoeding van de kosten 
voor vervoer. 

Fan miening: dat ouders/verzorgers die op grond van geloof of over-
tuiging, zelf de keuze maken voor regulier basisonder-
wijs buiten de eigen regio, hierin een eigen verantwoor-
delijkheid hebben en daarmee geen aanspraak kunnen 
maken op gemeenschapsgeld voor vervoerskosten. 

X Fersiket: 
 

 bovenstaand onderwerp op de agenda van de 
vereniging van Friese gemeenten te plaatsen met als 
doel als Friese gemeenten aan te dringen op een 
wijziging van de wet, waarbij bovenstaande mening 
als kader wordt gebruikt; 

 deze motie door te sturen naar de leden van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal; 

 deze motie door te sturen naar alle gemeenten in 
Nederland, met de vraag deze te steunen om 
daarmee een signaal af te geven aan de VNG met 
als doel een wetswijziging te bevorderen. 

Yntsjinner (s) 
 

FNP fraksje Achtkarspelen 
 

 

Stemming motie d.d. 27 september 2012: 
 
Voor: GBA, FNP, PvdA (11) 
Tegen: VVD, CDA, CU (9) 
Motie aangenomen 
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