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Notitie  
Overzicht mutaties in Verordening Leerlingenvervoer Albrandswaard 2018 
 
Datum: 10 januari 2018 

Opsteller: Bianca Weijs 

 
Aanleiding: 
Met onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de wijzigingen/mutaties en uitgangspunten ten 
behoeve van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Albrandswaard 2018. Het is te gedetailleerd om 
alle mutaties t.o.v. de oorspronkelijke Verordeningen weer te geven. In deze notitie kunt u de 
uitgangspunten, wijzigingen en mutaties terugvinden waar de Verordeningen op aangepast is.  
 
Wijziging nieuwe regelgeving (nwrg) 
Overgenomen regelgeving uit de oude Verordening (roV) 
 
TITEL 1 
Artikel 1. Begripsomschrijving 
d. commissie van onderzoek (nwrg) 
f. drempelbedrag (roV) 
i. inkomensafhankelijke bijdrage (roV) 
k. ondersteuningsplan (nwrg) 
i. ontwikkelingsleeftijd (roV) 
q. regionale verwijzingscommissie (nwrg) 
u. schooltijd (roV) 
v. schoolplan (roV) 
 
Artikel 2. bekostiging van de door het college noodzakelijk te achten vervoerskosten 
Artikel 2, lid 3.(roV) 
Artikel 2, lid 4.(roV) 
 
Artikel 3. Bekostiging naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 
Artikel 3, lid 3. (nwrg) 
 
Artikel 5. Aanvraagprocedure 
Artikel 5, lid 2. (roV) 
Artikel 5, lid 4. (roV) 
 
Artikel 6. Doorgeven van wijzigingen 
Artikel 6, lid 2. (roV) 
Artikel 6, lid 5. (roV) 
 
Artikel 7. peildatum leeftijd leerling 
Artikel 8. Andere vergoedingen 
Verwijderd i.v.m.  ontwikkelingsleeftijd en samengevoegd tot 1 nieuw artikel. Vanaf hier wordt artikel 8. 
artikel 7., artikel 9 wordt artikel 8. en zo verder. 
 
Artikel 7. Overige bepalingen (roV) 
 
 



 
 

TITEL 2  
TITEL 2: Bepalingen omtrent het vervoer van de (niet gehandicapte) leerlingen van scholen 
voor primair onderwijs 
wordt 
TITEL 2: Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs  
 
Artikel 8. Algemene bepalingen 
Artikel 8, lid 4. (roV) 
 
Artikel 11. Bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer 
Artikel 11, lid 1c. (nwrg) 
Artikel 11, lid 1d. (nwrg) 
 
Artikel 13. Drempelbedrag  
Word hier ingevoegd. Was voorheen artikel 21. Tekstueel ongewijzigd. 
 
Artikel 14. Financiële draagkracht 
Wordt hier ingevoegd. Was voorheen artikel 22. Tekstueel ongewijzigd. 
 
Artikel 14. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets (oude 
Verordening)  
Artikel is verwijdert conform nwrg. 
 
TITEL 3 
Artikel 15. Algemene bepalingen 
Artikel 15, lid 2 en lid 2a. (roV) 
Artikel 15, lid 3 (roV) 
 
Artikel 16. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets  
Artikel 16, deze voorziening vervalt (nwrg). College heeft gekozen deze te behouden (roV). 
 
TITEL 4 bepalingen omtrent weekeinde- en vakantievervoer 
Ongewijzigd 
 
TITEL 5 Drempelbedrag en inkomensafhankelijke bijdrage (oud) 
Artikel 21. Drempelbedrag is opgenomen in TITEL 2, artikel 13. 
Artikel 22. Inkomensafhankelijke bijdrage is opgenomen in TITEL 2, artikel 14. 
 
TITEL 5 Slotbepalingen (nieuw) 
 
Artikel 23. Beleidsregels (roV) 
 
Artikel 25. Overgangsregeling 
Data aangepast / geactualiseerd. 
 
TITEL 6 bepalingen betreffende het vervoer van gehandicapte leerlingen van scholen voor primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs (oud) 
Vervalt geheel. De regelgeving wordt ondervangen in TITEL 2. 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
  

Betreft:  Pagina 3 van 3 

 
Toelichting op de Verordening 
Is aangevuld met toelichting op de nieuwe regelgeving. Sommige passages zijn overgenomen uit de 
toelichting van de oude Verordening. Daar waar het nieuwe regelgeving betreft is de standaard tekst van 
de model Verordening VNG aangehouden.  
 
Naast verwerking van bovengenoemde, tekstuele wijzigingen en aanpassingen van bedragen conform de 
VNG is de volgende noemenswaardige wijziging in de Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 
2018 verwerkt: 
Artikel 16. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets  
Met invoering van dit artikel wordt gekozen voor een verruiming van de regelgeving uit de 
modelverordening. Op grond van de regelgeving uit de modelverordening zouden leerlingen die het 
Voortgezet onderwijs bezoeken en gebruik kunnen maken van het OV (al dan niet met begeleiding) en/of 
de fiets geen aanspraak meer maken op één van deze voorzieningen van het leerlingenvervoer. Doordat 
gekozen is om de Verordening Albrandswaard 2018 te verruimen met dit artikel, wordt aan de betreffende 
leerlingen ruimte geboden om hun zelfredzaamheid te bevorderen. 
 


