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Verzoek portefeuillehouder
De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te
agenderen.
Beslispunten voor de raad
1. de kilometergrens waarboven recht bestaat op
leerlingenvervoer te verhogen van twee respectievelijk vier
kilometer naar het wettelijke afstandscriterium van zes
kilometer;
2. de reistijd van maximaal 60 minuten te handhaven voor
kinderen die vanwege hun handicap zijn aangewezen op
speciaal onderwijs en daarmee in het belang van het kind
een kortere reistijd te hanteren dan de wettelijk
vastgestelde maximale reistijd van 90 minuten.
3. de wettelijke maximale reistijd invoeren van 90 minuten
voor leerlingen die op levensbeschouwelijke gronden
bijzonder onderwijs volgen.
4. het vervoer naar praktijkonderwijs en
leerwegondersteunend onderwijs, conform wettelijke
bepalingen, af te schaffen, tenzij de structurele handicap
van een leerplichtige leerling dit onmogelijk maakt;
5. in te stemmen met de vergoeding van vervoer per fiets;
6. de vergoeding van incidentele ritten als gevolg van
lesuitval of roosterwijzigingen af te schaffen en slechts
vervoer toe te kennen op de tijden die genoemd zijn in de
schoolgids bij het primair onderwijs en volgens de vaste
roosters in het voortgezet onderwijs, tenzij de structurele
handicap van een leerplichtige leerling dit onmogelijk
maakt;
7. in te stemmen met de aanvullende beleidsregel dat een
vervoersvoorziening wordt toegekend aan leerlingen, die
vanwege een crisissituatie buiten de gemeente
Haarlemmermeer verblijven, naar de oude school binnen
de gemeentegrenzen voor maximaal vier maanden;
8. de benodigde additionele middelen ad. € 424.000 in 2012
en € 405.100 in 2013 in eerste instantie te dekken binnen
programma 6 van Jeugd en Onderwijs en over de
mogelijkheden hiervoor bij de Voorjaarsrapportage 2012
met nadere voorstellen te komen;
9. onder intrekking van de verordening leerlingenvervoer
gemeente Haarlemmermeer 2002/2003 (raadsvoorstel
2003/241 d.d. 10 juni 2003) de bijgevoegde verordening
leerlingenvervoer gemeente Haarlemmermeer 2012/2013
vast te stellen.
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