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Arnhem, 27 februari 2020  

 

 

Betreft: gevraagd advies verordening Leerlingenvervoer 

 

 

Geachte College,  

 

De adviesraad Jeugdhulp en de adviesraad Wmo zijn betrokken geweest bij het proces verordening Leerlingenvervoer en 

de beleidsregels hieromtrent. Wij spreken onze waardering uit voor de prettige samenwerking met mevrouw E. Vaessen. 

Door de intensieve en prettige samenwerking hebben wij onze opmerkingen en adviezen in een eerder stadium kunnen 

geven en een aantal daarvan zijn ook verwerkt in de definitieve versie. De beide adviesraden waarderen ook dat de eigen 

bijdrage uit de verordening is gehaald, op  

één uitzondering na.  

 

Voor de uitvoering van deze verordening en vervoer vragen wij wel aandacht voor het volgende: 

 

● Op het moment dat het team vervoer geen vervoer toekent aan de inwoner, dan adviseren wij dat de wijkcoach 

wel kijkt naar andere oplossingen. Immers de inwoner heeft een vraag omtrent vervoer. 

● De wijkcoaches geven nu geen indicatie meer voor vervoer, wie past de hardheidsclausule nu toe? Mag een 

wijkcoach dit doen?  

● Er is een goede samenwerking tussen de wijkcoaches en het team vervoer. De wijkcoach kent de context van de 

vraag van de inwoner. Voor het toekennen van vervoer is de context van een vervoersvraag van belang.  

● Er wordt gecommuniceerd naar betrokkenen (zoals ouders, wijkcoaches en het team vervoer) rondom deze 

verordening en de beleidsregels, zodat zij op de hoogte zijn van de veranderingen.  

● Het is goed om de beleidsregels regelmatig te evalueren. Wij zouden graag betrokken worden bij deze evaluatie. 

 

Graag vernemen wij uw reactie op de bovengenoemde punten. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Hanneke Bakx - voorzitter Adviesraad Jeugdhulp 

Martin Knoop – voorzitter Adviesraad Wmo  

Richard Dijkema Dorien Dullaert, Wouter Boezaard en Debbie Brugman werkgroep Leerlingenvervoer 


