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Aan de raad,

Inleiding
De gemeente Steenbergen heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging 
van het leerlingenvervoer. Nu is van kracht de Verordening leerlingenvervoer gemeente 
Steenbergen 2014. Vanuit wetgeving is er geen aanleiding om de Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Steenbergen 2014 aan te passen. Vanwege jurisprudentie is het wenselijk de verordening 
op een aantal punten te actualiseren, beleidsinhoudelijk worden geen wijzigingen voorgesteld. 
Daarnaast zijn er vanaf 2015 veel ontwikkelingen in het sociaal domein en in het passend onderwijs 
geweest, waardoor er behoefte is aan herziening van de verordening. Vandaar dat de VNG een 
nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer heeft opgesteld. De hiervan afgeleide 
Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022 ligt nu ter besluitvorming 
voor. De ingangsdatum van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 
2022 is 1 augustus 2022. Dit is parallel aan de start van het nieuwe schooljaar. Naast voorschriften 
voor de wijze waarop ouders/verzorgers de aanvraag om een vervoerskostenvergoeding kunnen 
indienen, bevat de verordening criteria aan de hand waarvan ouders aanspraak kunnen maken op 
een vervoersvoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het 
schoolbezoek van de leerling bij de ouders/verzorgers blijft.
De bijgevoegde toelichting dient als extra informatie.

Daarnaast worden jaarlijks door de VNG de geïndexeerde bedragen inzake het leerlingenvervoer 
aangepast. Dit is een bevoegdheid van het college. De bedragen voor 2022-2023 zijn in de 
collegevergadering van 22 maart vastgesteld. Deze bedragen kunnen nu worden meegenomen bij 
de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer zodat de in de verordening vermelde 
bedragen up to date zijn.

2. Achtergrond
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer heeft een nieuwe opzet waarmee duidelijk wordt dat 
eerst het recht op een vergoeding moet worden vastgesteld (beoordelingsfase) en daarna wordt 
onderzocht welke vergoeding wordt verstrekt (onderzoeksfase).
Door deze nieuwe opzet is geen leesbare was-wordt lijst mogelijk. De nieuwe opzet heeft ten 
opzichte van de huidige verordening geen gevolgen voor huidige of nieuwe aanvragers.
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In de verordening zijn extra artikelen toegevoegd voor een duidelijker beschrijving.
Zo zijn de volgende bepalingen nieuw:
- Artikel 2. Doelstelling: Het doel van het leerlingenvervoer is om een financiële ondersteuning te 
verstrekken ten behoeve van passend vervoer van de woning dan wel de opstapplaats naar de 
dichtstbijzijnde toegankelijke school aan de ouders van leerlingen van wie de school verder dan de, 
door de gemeente bepaalde, afstandsgrens gelegen is, of wie het medisch niet mogelijk is om de 
school zelfstandig te bereiken;
- Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag: Dit artikel maakt het 
mogelijk meer in te gaan zetten op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen.
- Artikel 5: OOGO met het samenwerkingsverband: Door aan het OOGO expliciet aandacht te 
besteden in de verordening wordt bevorderd dat het samenwerkingsverband en de gemeente 
elkaar meer spreken en afspraken maken over het leerlingenvervoer.
- Artikel 7: Herziening, opschorting, intrekking of terugvordering van de vervoersvoorziening: Als 
gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen of ernstig wangedrag door de leerling kan een besluit als 
bedoeld in de verordening worden herzien, opgeschort of ingetrokken.
-Artikel 9: Afstandsgrens: De afstandsgrenzen zijn samengebracht in één artikel.
- Artikel 10. Aanwijzing opstapplaats: Het college kan een opstapplaats aanwijzen. In dit artikel wordt 
beschreven hoe met een opstapplaats wordt omgegaan met een opstapplaats en wanneer deze 
wordt gebruikt.
- Artikel 13. Schooltijden en wachttijden: Wanneer sprake is van verschillende lesroosters binnen de 
vaste schooltijden, kan een wachttijd aangehouden worden van maximaal twee lesuren om 
zodoende aan te sluiten op het reguliere leerlingenvervoer.
- Artikel 14: Tijdelijk verblijf buiten de gemeente: Het college kan een tijdelijke vervoersvoorziening 
toekennen aan de ouders van een leerling, die als gevolg van een crisissituatie tijdelijk buiten de 
gemeente verblijft, mits is voldaan aan een aantal voorwaarden.
- Artikel 15: Vervoersvoorziening naar stageadres: In dit artikel wordt beschreven hoe wordt 
omgegaan met een aanvraag om een vervoersvoorziening naar het stageadres.
- Artikel 21: Bekostiging andere passende vergoeding: De gemeente wordt meer mogelijkheid 
geboden om bij de verstrekking van een vervoersvoorziening individueel maatwerk te leveren.

Er zijn twee onderdelen die vanwege jurisprudentie en gewijzigde regelgeving zijn geactualiseerd: - 
Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school: De uitspraak van 21 
oktober 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2020:2467) 
over de eerbiediging van de op godsdienst of levensbeschouwing berustende schoolkeuze (de 
schríftelijke verklaring van overwegende bezwaren) heeft geleid tot een wijziging in de verordening. 
De tekst in de verordening is aangepast op deze uitspraak.
Dit heeft o.a. geleid tot de toevoeging van lid 2.
- vergoedingssystematiek eigen vervoer: de Reisregeling Binnenland is vervallen. Hierop baseerden 
wij de kilometervergoeding voor eigen vervoer, namelijk: de fietsvergoeding en vergoeding vervoer 
per auto. Hiertoe zijn de artikelen 17, 18 en 20 aangepast.

3. Overwegingen
De Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van de VNG bevat een aantal facultatieve of 
nader door de een gemeente in te vullen onderdelen of keuzemogelijkheden. De gemaakte keuzes 
worden hieronder toegelicht.

Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag
Dit naar keuze op te nemen artikel gaat over het bevorderen van de zelfstandigheid en
zelfredzaamheid van de leerling. Dit artikel biedt de mogelijkheid om meer in te gaan zetten op
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zelfstandig reizen van een leerling. Daarom is ervoor gekozen dit artikel op te nemen in onze 
verordening.
Ten aanzien van lid 5 van dit artikel wordt afgeweken van de tekst van de modelverordening van de 
VNG. De modelverordening gaat ervan uit dat wanneer de leerling de leeftijd van negen jaar bereikt 
er een gesprek gevoerd kan worden met ouders betreffende het zelfstandig reizen van de leerling. 
De leeftijd van negen jaar wordt door de gemeente Steenbergen als heel jong ervaren voor wat 
betreft zelfstandig te reizen. Zeker gezien de geografische ligging van onze kernen ten opzichte van 
de plaatsen waarin de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn gevestigd en 
de beperkte beschikbaarheid van openbaar vervoer. Daarom is ervoor gekozen geen leeftijdsgrens 
op te nemen.
Artikel 5. OOGO met het samenwerkingsverband
Tweede lid, onder b, en derde lid, onder c: De facultatieve onderdelen worden opgenomen, indien 
de bepaling omtrent de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling (artikel 4) is geregeld in 
de verordening.
Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
Tweede lid: Voordat de Afdeling (van de rechtbank) op 21 oktober 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:2467) de 
bewuste uitspraak deed, luidde artikel 3, tweede lid, van de Model Verordening leerlingenvervoer:
"2. Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op 
grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort, 
ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de 
ouders schríftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar 
onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort 
waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.".

Gemeenten gebruikten dit lid om ouders en meerderjarige en handelingsbekwame leerlingen hun 
keuze voor een toegankelijke school, dat wil zeggen de school van de verlangde godsdienstige of 
levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school expliciet te laten motiveren. De 
bedoeling daarvan was om daarmee een oneigenlijk beroep op leerlingenvervoer tegen te gaan. Met 
een oneigenlijk beroep wordt hier bedoeld dat de ouders om andere redenen dan godsdienstige of 
levensbeschouwelijke redenen voor een bepaalde school kiezen. In dat laatste geval ontstaat geen 
recht op bekostiging van leerlingenvervoer.

In haar uitspraak van 21 oktober 2020 heeft de Afdeling geoordeeld dat het college de op 
godsdienst of levensbeschouwing berustende keuze van ouders voor een school moet eerbiedigen 
en niet mag afdwingen, dat ouders zich tegen dichterbij gelegen richtingen uitspreken. De tekst van 
artikel 3, tweede lid, van de Model Verordening leerlingenvervoer is in strijd met de eerbiediging van 
die keuze en dus in strijd met artikel 4, derde lid, van de WVO. In de Model Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer is artikel 3 vernummerd tot artikel 8. Als gevolg van de uitspraak is een nieuw 
artikel 8, tweede lid, (facultatief) geformuleerd. Artikel 8, eerste lid, omschrijft voldoende op welke 
grond recht op (een bepaalde omvang van de) bekostiging van leerlingenvervoer ontstaat. 
Gemeenten geven echter aan dat zij in de uitvoeringspraktijk behoefte hebben aan een bepaling in 
de verordening op basis waarvan zij een oneigenlijk beroep op leerlingenvervoer kunnen 
herkennen. Om deze reden is het nieuwe tweede lid (facultatief) opgenomen dat komt te luiden:
"2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, ontstaat niet eerder een aanspraak op een 
vervoersvoorziening dan dat de ouders of de meerderjarige en handelingsbekwame leerling de 
keuze voor de toegankelijke school schríftelijk hebben gemeld.".

Er is gekozen voor het woord "gemeld" en niet voor "gemotiveerd" om zoveel mogelijk in lijn te 
blijven met de uitspraak van de Afdeling. Het begrip "melding" ziet meer op administratieve 
verwerking van bepaalde voor het nemen van een besluit noodzakelijke gegevens. Het facultatieve 
tweede lid is nieuw en zal dus in de (rechts)praktijk moeten worden beproefd.
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Er is voor gekozen om het tweede lid op te nemen in onze verordening gezien het relatief grote 
aantal aanvragen dat op basis van de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting wordt 
ingediend.

Artikel 17. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per fiets Derde lid: Hier dient 
een keuze gemaakt te worden. De kilometervergoeding voor de fiets is gelijk aan de laatst 
bekende fietskilometervergoeding genoemd in de Reisregeling Binnenland gemeten langs de 
kortste afstand of wordt door de gemeente bepaald. Dit geldt ook voor de artikelen 18, tweede lid 
(Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een 
begeleider), en 20, tweede lid, onder a (Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer).
Er is voor gekozen om de laatst bekende fietskilometervergoeding te hanteren. Dit is gelijk aan 
C 0.09 per kilometer.

Naast bovenstaande keuzes die gemaakt zijn, is er bij artikel 6 Algemene voorwaarden voor 
toekenning voor de vervoersvoorziening, lid 7 voor gekozen een zin toe te voegen:
7. Burgemeester en wethouders verstrekken een vervoersvoorziening voor het vervoer van de 
leerling van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school en terug. Het college kan 
toestaan dat een leerling wordt opgehaald c.q. afgezet op een opvangadres, anders dan de 
woning.

Deze toevoeging maakt het mogelijk om een leerling op te halen of af te zetten bij bijvoorbeeld 
grootouders of een buitenschoolse opvang. De criteria hiervoor zijn opgenomen in bijgaande 
beleidsregels.

Tevens zijn 2 aanpassingen bij artikel 1. Definities aangebracht.
- deskundige: hier is toegevoegd: de jeugdprofessional
-opstapplaats: plaats aangewezen door burgemeester en wethouders, vanaf waar de leerling 
gebruik kan maken van het vervoer. De opstapplaats bevindt zich op een veilige en beschutte 
locatie en op een redelijke loopafstand van de woning van de leerling en biedt voldoende 
ruimte voor een eventuele begeleider.

De passage: "De opstapplaats bevindt zich op een veilige en beschutte locatie en op een redelijke 
loopafstand van de woning van de leerling en biedt voldoende ruimte voor een eventuele begeleider’ uit 
de modelverordening van de VNG is niet overgenomen, omdat bij een tijdelijke opstapplaats, niet 
aan deze eisen kan worden voldaan. Bovendien is het bepalen van de veiligheid van een 
opstapplaats subjectief.

Wijziging verordening leerlingenvervoer i.v.m. indexering bedragen leerlingenvervoer 
(ledenbrief d.d. 3-3-2022).

Ad. 1. Inkomensgrens in artikel 23 Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 
De inkomensgrens is C 27.900,-.

Deze inkomensgrens is niet verhoogd ten opzichte van het schooljaar 2021 -2022.

Peiljaar voor het inkomen voor het schooljaar 2022-2023 is 2020.

Ad. 2. Draagkrachtafhankelijke bijdrage zoals bedoeld in artikel 24 Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer 2022.
Deze bijdrage mag worden gevraagd als de afstand naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 
voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt.
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Inkomen in euro's Eigen bijdrage in euro's

0- 36.900 Nihil
36.900- 43.650 145
43.650- 50.400 630
50.400- 56.700 1170
56.700- 64.800 1715
64.800- 71.100 2300

Voor elke extra C 5.000: C 550,- erbij.

4. Middelen
Aanvragen leerlingenvervoer voor het schooljaar 2022-2023 die ingediend worden voor 
1 augustus 2022 zullen worden beoordeeld aan de hand van de huidige verordening.
Daarnaast zijn er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd waardoor er op het financiële vlak geen 
gevolgen zullen zijn.

5. Duurzaamheid
N.v.t.

6. Risico's
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, waardoor er niet meer risico's zijn dan in de 
huidige situatie. Leerlingenvervoer is een open einde regeling. Van te voren is niet te overzien wie 
een aanvraag indient. Elke aanvraag die voldoet aan de verordening zal daarom gehonoreerd 
moeten worden. De bekostiging vindt plaats per schooljaar.

7. Communicatie/Aanpak
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022 vaststellen en de 
verordening laten ingaan op1 augustus 2022. De nieuwe verordening publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad.

8. Voorstel
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,, 
de loco-secretarjs^ de burgemeester,

mr. N.M.H.C. Pot-Broos telen Belt, MBA
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