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Onderwerp :

beantwoording vragen commissie Inwoners

Beste meneer, mevrouw,
Tijdens de raadscommissie van 18 mei zijn de volgende vragen gesteld naar aanleiding
van het raadsvoorstel 'vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Weert

2075.
Vragen van de fractie SP:
- Artikel 11 b en t2 d , art 18 lid 1 categorie toevoegen namelijk gedragsbeperking
zoals o.a ADHD, autísme, posttraumatische stressstoornis.
A¡tikel 1lb, 12d en 18: Er is een toezegging gedaan dat bij de handicaps een
psychische handicap wordt toegevoegd. De gedragsbeperkingen die opgesomd zijn
vallen hieronder.
12c en 19c word in deze situaties de vervoersvoorziening in de vorm van aangepast
vervoer toegekend op basis deze artikelen of basis van art 24 of een combinatie van
deze.

Want als het alleen word toegekend op basis van art 72c en 19 c dan ís er sprake
van willekeur omdat er in art 1 begripsbepalingen dient te worden opgenomen wat
er word verstaan onder ernstige benadeling van het gezin. Echter als het in
combinatie van art 24 of alleen op basis van art 24 word toegekend dan schept dit
geen precedenten.
Artikel 12c en 19c: Er wordt altijd praktisch naar een aanvraag gekeken. Hierdoor
kan er geen definitie worden opgenomen van ernstige benadeling van het gezin. In
de praktijk betekent dit dat er geen inspanning van de ouders wordt verlangd. Dit
is altijd ten gunste van de ouders. Er wordt nooit een aanvraag afgewezen op
basis van deze artikelen. Artikel 24 is alleen voor uitzonderlijke gevallen. Hier
wordt zelden tot nooit gebruik van gemaakt.

art 18 lid L onder a bestaat niet, word niet genoemd.
In de toelichting staat deze verwijzing onder het kopje reistijd genoemd. De
verwijzing moet echter zijn naar aftikel 19 lid 1 onder a.
Wat betreft de beleidsregels deze hebben betrekking op de verordening
leerlingenvervoer 2Ot2. Met invoering van de nieuwe verordening word de oude
ingetrokken evenals de beleidsregels omdat die van toepassing zijn op de
verordening van2OL2. lk neem aan dat er dus nieuwe beleidsregels worden
gemaakt. Wat betreft jouw antwoord op mijn vraag dat er in de begripsomschrijving
art L opgenomen dient te worden wat er word verstaan onder een structureel
lichamelijk handicap, een structureel verstandelijk handicap en een structureel
zintuigelijk handicap. ln de beleidsregels word er alleen gesproken over een
structureel handicap.
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De beleidsregels bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 zijn door
het College van B&W vastgesteld op 27 april 2075. Deze worden tegelijk met de
Verordening Leerlingenveruoer gemeente Weert 2015 gepubliceerd om verwarring te
voorkomen. De belangrijkste wijziging in de Beleidsregels is de aanpassing van de kmgrens.

In de toelichting op de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Wee¡t 2015 is bij
artikel 11, kopje structurele handicap, opgenomen ..."de vraag of een leerling al dan
niet als gehandicapt valt aan te merken is hierbij niet van belang. Het gaat om de
vraag of de leerling, door zijn handicap, al dan niet zelfstandig van het openbaar
vervoer gebruik kan maken." Hierdoor hoeft geen verdere begripsbeschriiving
opgenomen te worden.
Vragen fractie D66:
- In paragraaf 3 een onderscheid maken tussen het voortgezet onderwijs (VO) en
het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
Hiervoor heb ik in artikel 17 l¡d 1 toegevoegd "Het College verstrekt aan de
ouders van de leerling die een school zoals in artikel 16 lidl onder b bezoekt
bekostiging...'. Bij de overige artikelen staat een lid over structurele handicap.
Hiermee wordt ook het verschil tussen VO en VSO ondervangen.
Op 1 augustus 2015 is er een wetswijzing. Er komt een aanvulling met psychische
handicaps. Deze handicap nu al opnemen in de Verordening leerlingenvervoer
gemeente Weeft 2015.
De toevoeging "psychische handicap" is gedaan in artikel 11 l¡d 1 onder b, artikel
12 l¡d 1 onder d, artikel 14 lid 5, artikel 15 lid 6, a¡tikel 18 lid 1 en artikel 19 lid
onder d. In de aangepaste Verordening staan de veranderingen door de vragen
van fractie D66 cursief weergegeven.
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