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ONDERWERP
Vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012, conform het conceptvaststellingsbesluit.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De gemeente Weert is op grond van verschillende onderwijswetten (WPO, WVO en WEC) verplicht
om onder bepaalde voorwaarden in bekostiging van vervoer van en naar school te voorzien: het
leerlingenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt momenteel toegekend en uitgevoerd op grond van
de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2002.
In de openbare vergadering van de raad van 14 december 2011 heeft de raad besloten om kennis
te nemen van de beleidsadviezen van Trafficon, in te stemmen met de door het college ingenomen
standpunten per advies, het college op te dragen de beleidswijzigingen te vertalen in een nieuwe
Verordening leerlingenvervoer 2012 en inspraak mogelijk te maken conform de toegelichte
procedure.
De beleidsadviezen en –wijzigingen zijn opgenomen in het document “Beleidsregels 2012 ter
uitvoering van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012”. In dit document wordt
nader ingegaan op afspraken, regels en mogelijkheden betreffende het leerlingenvervoer van de
gemeente Weert.

PROBLEEMSTELLING
Op grond van artikel 4, lid 2 van de Inspraakverordening lagen de ontwerp-Verordening
leerlingenvervoer gemeente Weert 2012 en bijbehorende stukken ter inzage in het infocentrum van
het stadhuis, voor een periode van 6 weken, tot 14 maart 2012. Dit na publicatie in Het Land van
Weert en op de gemeentelijke website. Gedurende de bovengenoemde periode zijn inwoners van
Weert in de gelegenheid gesteld om schriftelijk een zienswijze in te dienen. Er zijn gedurende deze
periode geen zienswijzen ingediend.
In het kader van de aanbesteding van het leerlingenvervoer is toegezegd dat in het 2e kwartaal
van 2012 de raad geïnformeerd zou worden of het contractbeheer door de gemeente of door de
vervoerder zal worden uitgevoerd. Dit wordt momenteel nog onderzocht en er zal in een later
stadium op worden teruggekomen.
Verder is in de raadsvergadering van 14 december 2011, naar aanleiding van een betoog van een
inspreker, toegezegd dat, indien ouders zich verenigen en met een eigen vervoersregeling komen,
er (in beperkte mate) ambtelijk advies mogelijk is. Tot op heden hebben geen ouders zich daarvoor
gemeld.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Er zijn geen zienswijzen ingediend die leiden tot gewijzigde inzichten. De voorliggende conceptVerordening Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012 kan door de raad worden vastgesteld.
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COMMUNICATIE
De inwoners van Weert worden in kennis gesteld van de vaststelling van de Verordening
Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012 via publicatie op de website van de gemeente Weert en
in het Land van Weert.
EVALUATIE
Conform de toezegging aan de raad wordt na de aanbesteding geëvalueerd wat de financiële
gevolgen zijn van de maatregel om de km-grens te verhogen van 2 naar 6 km voor het SBOonderwijs (Het Palet).
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De SP geeft aan dat het niet juist is te bezuinigen op leerlingenvervoer. De SP
geeft verder aan dat het voorstel geen maatwerk is en dat is tegenstrijdig met
ander beleid. De uitslag van de aanbesteding zou moeten worden afgewacht
zodat de verordening daarop kan worden aangepast. Aandacht moet er zijn voor
ouders die hun kind niet naar school kunnen brengen. De realisering van BSO bij
speciaal onderwijs zou goed zijn. Verder pleit de SP voor goede en veilige
verbindingen van het openbaar vervoer. De SP is blij met de uitleg van de
wethouder. Misschien kan nu al in de verordening worden geregeld (middels
amendement) dat wanneer de aanbesteding meevalt 2 km wordt aangehouden
(CDA en PvdA delen deze mening). WL geeft aan niet tegen de verordening te
zijn maar gaat er daarbij vanuit dat wanneer mensen in de problemen komen er
hulp geboden wordt en maatwerk geleverd. Het CDA geeft aan dat maatwerk
betekent dat wanneer leerlingen niet ter plaatse kunnen komen de wethouder
bevoegd is een uitzondering te maken. Het is een goede suggestie van de
inspreekster om het openbaar vervoer meer aandacht te geven. De VVD geeft
aan dat duidelijk is dat er bezuinigd moet worden en dat er richtlijnen moeten
zijn maar verbaast zich over het feit dat de rapporten geen oplossing bieden
voor mensen die problemen hebben. Het resultaat van de aanbesteding moet
snel duidelijk zijn. De PvdA vindt dat er maatwerk geleverd moet worden maar
vraagt zich af hoe en gaat er vanuit dat de verordening wordt gewijzigd als de
aanbesteding meevalt. De aanbeveling van de inspreekster m.b.t. BSO is een
goede suggestie. D66 geeft aan in te stemmen met en vertrouwen te hebben in
de uitleg van de wethouder.

VOORSTEL COLLEGE
Besluiten om:
1. Kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure;
2. Vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012;
3. Kennis te nemen van de "Beleidsregels 2012 ter uitvoering van de Verordening
Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012".
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;
overwegende dat de inspraakprocedure zoals opgenomen in de Inspraakverordening zorgvuldig is
doorlopen;
gelet op de noodzaak om de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert aan te passen aan het
huidige beleid;
besluit:
1. kennis te nemen van het eindverslag inspraakprocedure;
2. vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012;
3. kennis te nemen van de "Beleidsregels 2012 ter uitvoering van de Verordening
Leerlingenvervoer Gemeente Weert 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

