
Bijlage: Nieuwe bepalingen en wijzigingen t.o.v. de huidige verordening 

Artikel 2. Doelstelling: Deze verordening heeft tot doel op basis van een beoordeling op 
grond van in de verordening bepaalde criteria en op basis van een onderzoek naar de 
individuele situatie van de leerling een bekostiging toe te kennen aan de ouders voor het 
goedkoopst passend vervoer van de leerling. Van de woning dan wel de opstapplaats naar 
de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling en terug met inachtneming van het 
bepaalde in deze verordening.

Het grote verschil met de huidige verordening is dat het om een bekostiging van het 
leerlingenvervoer gaat. 

Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag: 
Gemeenten stimuleren op alle mogelijke wijzen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
de leerling. 

Dit is al onze koers die we verder blijvend inzetten en die leidend is. 

Artikel 5. Op Overeenstemming Gericht Overleg (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.

Dit is een nieuwe bepaling die is opgenomen in de nieuwe verordening bekostiging 
leerlingen vervoer Gemeente Venlo 2023 

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.

Dit is in de huidige verordening niet opgenomen 

Artikel 8. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school: De 
uitspraak van 21 oktober 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
over de eerbiediging van de op godsdienst of levensbeschouwing berustende schoolkeuze 
(de schriftelijke verklaring van overwegende bezwaren) heeft geleid tot een nieuw tweede lid.

In de nieuwe modelverordening is opgenomen dat ouders schriftelijk moeten instemmen. 

Artikel 9. Afstandsgrens: De verschillende afstandsgrenzen zijn samengebracht in één 
artikel. Gemeenten mogen per schoolsoort een andere afstandsgrens hanteren.



In de nieuwe verordening hanteren we dezelfde afstandsgrens. Hierin hebben wij geen 
wijzigingen aangebracht. 

Artikel 10. Aanwijzing opstapplaats: Het college kan een opstapplaats aanwijzen. In dit 
artikel wordt beschreven hoe wordt omgegaan met een opstapplaats en wanneer deze wordt
gebruikt. 

In de huidige verordening is niet opgenomen dat het college een opstapplaats mag 
aanwijzen. Momenteel maken wij nog geen gebruik van een opstapplaats. 

Artikel 12. Schooltijden en wachttijden: De gemeente kan leerlingen die op dezelfde 
school verschillende lestijden hebben tegemoet komen, zodat er meer aansluiting is op het 
reguliere leerlingenvervoer.  

Dit is in de huidige verordening niet opgenomen. 

Artikel 13. 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. 

In de huidige verordening moet er een aanvraag voor leerlingenvervoer bij de 
desbetreffende Gemeente gedaan worden. In de nieuwe verordening is een 
overgangssituatie toegevoegd van 6 weken. 

Artikel 14. Vervoersvoorziening naar stageadres: In dit artikel wordt beschreven hoe 
wordt omgegaan met een aanvraag voor een vervoersvoorziening naar het stageadres. 

We willen onder voorwaarden vervoer naar meerdere stageadressen bekostigen. 

Artikel 20. Bekostiging andere passende vervoersvoorziening: De gemeente krijgt meer 
mogelijkheden om bij de verstrekking van vervoersvergoeding individueel maatwerk te 
leveren.

Dit artikel is niet opgenomen in de huidige verordening en wordt wel opgenomen in de 
nieuwe verordening zodat er maatwerk geboden kan worden. 
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