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Geacht College, 
 
Met uw brief dd.01-11-2016 vraagt u ons advies over de beleidsnotitie Leerlingenvervoer 
gemeente Tynaarlo 2017 en de daarbij behorende concept-verordening.  
De WMO-adviesraad is samen met andere organisaties in een eerder stadium betrokken bij 
de breed opgezette informatie en gespreksrondes over deze aangelegenheid.  
Het afsluitende overleg met de betrokken ambtenaren heeft in een open en constructieve 
sfeer plaats gevonden op 10 januari j.l.  
 
De WMO-adviesraad stelt met genoegen vast dat de gevolgde procedure heeft geresulteerd 
in een goed leesbare, consistente beleidsnotitie. We vinden in het beleid voldoende intenties 
en mogelijkheden terug om maatwerk te leveren.  
Van belang acht de WMO-adviesraad dat ook aandacht wordt geschonken aan de 
gezinssituatie van de leerling. Immers, die kan zeer bepalend zijn voor een kwalitatief goede 
beslissing inzake leerlingevervoer.  
De opgenomen hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om in bijzondere situaties af te 
wijken van de algemene bepalingen in de verordening. 
 
Op grond van bovenstaande kunt u concluderen dat de WMO-adviesraad positief adviseert 
over de uitgangspunten van het voorgenomen beleid.  
Wel vragen wij  nog uw aandacht voor 2 punten: de opstapplaatsen en de eigen bijdrage. 
 
M.b.t. de inrichting van centrale opstapplaatsen vragen wij ons af of dit in een landelijke 
gemeente zoals Tynaarlo en de aantallen leerlingen in aanmerking nemende, een zinvolle 
bijdrage kan leveren aan de efficiëntie en kwaliteit van het leerlingenvervoer.   
 
Op grond van (nog) bestaande regelingen bestaat de mogelijkheid dat leerlingen van het ene 
schooltype geen en leerlingen van een ander schooltype wel een eigen bijdrage gaan 
betalen. 
 
M.b.t. de eigen bijdrage die mag worden gevraagd (voor het speciaal basisonderwijs en 
onderwijs op basis van godsdienstige gronden of levensbeschouwing) is de WMO-adviesraad 
van mening dat de mate van beperking en de indicatie voor het meest wenselijke schooltype, 
geen gevolgen mag hebben voor de eigen bijdrage van de ouders (SBO wel eigen bijdrage 
en MLK niet). De WMO-adviesraad is van mening dat een eigen bijdrage uitsluitend 
afhankelijk mag zijn van de draagkracht van de ouders. 
 



 

 

Uw schriftelijke reactie op de hierbij uitgebrachte adviezen zien wij met belangstelling 
tegemoet. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de WMO-adviesraad 
 

 
 
Gerard Steegstra, voorzitter WMO Adviesraad 
 


