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ONDERWERP

Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2018 

GEADVISEERDE BESLISSING
1. de Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2018 en de artikelsgewijze toelichting vast 

te stellen. 

INLEIDING

De huidige Verordening leerlingenvervoer 2013 en artikelsgewijze toelichting voldoen niet meer aan 
de actuele regelgeving. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom (kleine) technische 
aanpassingen gedaan om de regelgeving te actualiseren en toe te spitsen op de wetgeving passend 
onderwijs. De indeling van het document is eveneens gewijzigd. Dit komt de leesbaarheid van het 
document ten goede. De gewijzigde punten zijn terug te vinden in de bijlage ‘Overzicht mutaties 
Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2018’ (bijlage 2).  

BEOOGD EFFECT

Het actualiseren van de Verordening leerlingenvervoer zodat leerlingen die een beroep (moeten) 
doen op het leerlingenvoer een voorziening aangeboden krijgen die aansluit bij de mogelijkheden 
van de leerling en zijn/haar omgeving.  

ARGUMENTEN

1.1 De huidige regelgeving is niet actueel 
Omdat de huidige Verordening leerlingenvervoer verouderd is kan de wet passend onderwijs niet 
worden toegepast binnen de regelgeving van het leerlingenvervoer. Deze actualisatie maakt dit wel 
mogelijk.  

1.2 Maatwerk is mogelijk via de beleidsregels 
In de artikelsgewijze toelichting zijn inhoudelijke richtlijnen weergegeven, maar dit is onvoldoende 
voor een adequate en transparante werkwijze. Daarom worden er ook nog afzonderlijke 
beleidsregels opgesteld, zodat aan de bestuurlijke wensen en eisen voldaan kan worden en te komen 
tot adequaat leerlingenvervoerbeleid. De beleidsregels zijn richtlijnen (van het college) ten behoeve 
van het scheppen van duidelijkheid naar-, en het leveren van maatwerk aan de inwoners. 

1.3 De Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard steunt de aanpassingen 
De opmerkingen van de adviesraad zijn overgenomen en verwerkt in de regelgeving.  



KANTTEKENINGEN

Om te borgen dat de (nieuwe) aanvragen voor het schooljaar 2018-2019 nog voor de zomervakantie 
2018 op de nieuwe manier kunnen worden afgehandeld, dient de uitvoeringsorganisatie op orde te 
zijn, en ook de beleidsregels moeten vastgesteld zijn door het college. Om dit mogelijk te maken 
moeten deze noodzakelijke aanpassingen in de Verordening Leerlingenvervoer Albrandswaard 2018 
uiterlijk in mei 2018 vastgesteld zijn door de gemeenteraad.   

FINANCIËN

Wat de exacte financiële consequenties van deze nieuwe Verordening zullen zijn is nu niet in te 
schatten. Dit hangt samen met de beleidsregels. Deze Verordening zorgt niet voor een verbreding 
van de toegang, maar juist het bieden van maatwerk staat voorop.  

COMMUNICATIE

Na besluitvorming vindt publicatie plaats door middel van de gebruikelijke kanalen.  

UITVOERING

Om tot uitvoering van de nieuwe regelgeving te komen worden er nadere beleidsregels opgesteld. 
Deze worden eind februari / begin maart vastgesteld door het college. Tevens wordt er een 
implementatieplan opgesteld t.b.v. de uitvoering. Hiermee wordt geborgd dat de werkprocessen en 
benodigde systemen conform de nieuwe regelgeving zijn ingericht. Ook worden medewerkers van de 
betreffende vakafdeling getraind, zodat zij de nieuwe regelgeving kunnen toepassen voor het 
schooljaar 2018-2019. 

BIJLAGEN

1306014 Verordening leerlingenvervoer Albrandswaard 2018 
1306024 Overzicht mutaties 

Poortugaal, 23 januari 2018 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


