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Samenvatting
In uw raadsvergadering van 30 juni en 1 juli 2015 is de Kadernota 2016
besproken. Daarin heeft u moties 8A en 9 aangenomen over respectievelijk
ondersteuning bij aanvragen van een voorziening voor leerlingenvervoer en over
maatwerk bij leerlingenvervoer. Met deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij
deze moties.

Inleiding
De invoering van de nieuwe verordening leerlingenvervoer in 2014 betekent een
versobering van toekenning van de diverse vervoersvormen.
Mede hierdoor heeft uw raad regelmatig gevraagd om oog te hebben voor
maatwerk; enerzijds om maatwerk toe te passen indien de situatie dit vereist,
anderzijds om inzicht te hebben in kwaliteit en kwantiteit van toekenning van
maatwerk.
Daarnaast hebben we als Drechtstedengemeenten een digitaal aanvraagformulier
ontwikkeld. Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt de gemeente Dordrecht
met deze digitale versie. Deze verandering is voor sommige ouders/verzorgers een

grote stap waar hulp bij nodig is.
Doelstelling
De verordening leerlingenvervoer toepassen met de mogelijkheid tot het leveren
van maatwerk. Daarnaast de ouders/verzorgers de gelegenheid bieden om
ondersteuning te krijgen bij het digitaal aanvragen.
Stand van zaken/de feiten
In de motie wordt gevraagd om een overzicht van aantal, redenen en kosten van
toepassing maatwerk in schooljaar 2014-2015 en 2015-2016 tot nu toe.
In schooljaar 2014-2015 is in totaal acht keer maatwerk toegepast. In alle gevallen
betrof het toekenning van aangepast vervoer (taxivervoer) in plaats van openbaar
vervoer, al dan niet met begeleiding.
Vier maal ging het om een alleenstaande ouder met meerdere kinderen in het
gezin, die naar verschillende scholen gebracht worden.
Vier maal ging het om een ouder die wegens ernstige ziekte geen begeleiding aan
zoon/dochter kan geven in het openbaar vervoer. Voor één leerling was dit een
tijdelijke situatie omdat de school later in het schooljaar verhuisde, waardoor de
afstand huis -school aanmerkelijk kleiner werd en de leerling wel zelfstandig naar en
van school kon reizen.
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Voor schooljaar 2015-2016 is tot nu toe ook acht keer maatwerk toegepast. Ook
hier gaat het in alle gevallen om toekenning van taxivervoer in plaats van openbaar
vervoer.
De vier eenoudergezinnen van vorig jaar hebben ook voor dit jaar taxivervoer
ontvangen.
Van de vier gezinnen van vorig schooljaar, waarvan een ouder ernstig ziek is,
hebben er drie verlenging van taxivervoer ontvangen.
Een maal betrof het een verzoek van jeugdbescherming in verband met
gezinsomstandigheden.
Voor de ondersteuning bij het digitaal aanvragen van een voorziening voor
leerlingenvervoer kunnen ouder(s) en verzorger(s) terecht bij:
de school van hun zoon/dochter;
de gemeente;
MEE, als onderdeel van cliëntondersteuning.
Het digitaal aanvragen is voor de komende jaren overigens een stuk eenvoudiger:
voor vervolgaanvragen wordt alleen gevraagd of er veranderingen te melden zijn in
bijvoorbeeld adressen, schooltijden, type vervoer. Als er niets gewijzigd is ten
opzichte van het jaar ervoor, is het slechts een kwestie van "akkoord" geven.

Kosten en dekking
Kosten voor maatwerk vorig en huidig schooljaar zijn plusminus C 9.000,- per jaar.
Dit is het gemiddelde verschil tussen de kosten openbaar vervoer en taxivervoer.

Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
N.v.t.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
N.v.t.
Bijlagen
Geen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en We thouders
de secretaris
de burg
eester

M.M. van der Kraan
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