
 
AMENDEMENT  
 
 
 

 
AMENDEMENT van L.C. Aben, namens STEM0167 over Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer 
 

 
De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen;  
 
in vergadering bijeen op 19 mei 2022,  behandelende de Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer 2022, 
 
Besluit artikel 23, 2e lid van de voorgestelde Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
als volgt te wijzigen: 

 
Artikel 23, 2e lid van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022: 

2. In geval burgemeester en wethouders in plaats van bekostiging in geld toe te 
kennen het vervoer zelf verzorgen dan wel doen verzorgen, betalen de ouders van 
een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor 
basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is 
aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 9 bepaalde afstand, als 
het inkomen van de ouders meer bedraagt dan € 27.000,-, tot ten hoogste het 
bedrag van de kosten van het vervoer. 

 
Aan dit lid wordt toegevoegd: 
 

Indien de ouders aanneembaar kunnen maken, dat hun inkomen sinds het peiljaar 
zodanig achteruit is gegaan, dat daardoor de eigen bijdrage lager zou moeten zijn, 
dan wanneer gerekend wordt met de gegevens van het peiljaar, kunnen 
burgemeester en wethouders besluiten het aangetoonde inkomen als gegeven aan 
te nemen op basis waarvan de eigen bijdrage wordt bepaald. Een eventuele 
verrekening kan dan achteraf plaatsvinden. 

 
 
 

Toelichting: 
Op basis van artikel 1, van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer en artikel 21, 
lid e. van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, wordt als peiljaar voor de bepaling 
van het inkomen van ouders voor de toekenning van een bijdrage, het tweede 
kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor 
bekostiging van de vervoerskosten wordt gevraagd. 
 
Voor 2022 betekent dat het jaar 2020. Echter, in een jaar kan er veel veranderen in de 
persoonlijke omstandigheden van een gezin. Mogelijk dat de kostwinner(s) werkeloos 
worden of arbeidsongeschikt. In dat geval kan een eigen bijdrage een behoorlijke 
aanslag op het besteedbaar inkomen van zo’n gezin vormen. 



 
 
Het amendement moet mogelijk maken dat in dergelijke gevallen, het college kan 
afwijken van het peiljaar. 
 
 
 
Naam : L.C. Aben 
 
Ondertekening 

 


