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Op 13 december 2022 ontvingen wij uw reactie op de concept ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Tynaarlo 2023’. Wij willen u hartelijk danken voor de feedback die we van u mochten 
ontvangen. We vinden het fijn om te lezen dat u in het algemeen onderschrijft hetgeen wij in de 
verordening hebben opgenomen. 
 
Met deze brief reageren wij op de door u aangegeven aandachtspunten.  
 
1.    Het ontwikkelingsperspectief van het kind kan worden betrokken in het kader van het vervoer. Dat is 
een goed punt. Opgemerkt dient wel te worden dat het kind zich in positieve zin kan ontwikkelen (meer 
zelfstandigheid/zelfredzaamheid) maar ook, bv. als de beperking verslechtert, in negatieve zin waardoor 
aanpassingen wat betreft het vervoer noodzakelijk zijn. Overleg en goede communicatie met ouders (en 
natuurlijk het kind zelf) of verzorgers is daarbij essentieel. 
 
Dit onderschrijven wij. Ook de nieuwe Verordening gaat uit van de basisgedachte van dat ouders en 
verzorgers financieel ondersteund kunnen worden in de kosten die zij moeten maken wanneer hun kind 
gebruik moet maken van een vorm van leerlingenvervoer. 
 
 
2.    In artikel 14 van de Verordening is de mogelijkheid opgenomen van een tijdelijke 
vervoersvoorziening in geval van een crisissituatie. Dit vinden wij een goede zaak maar er  wordt wel een 
maximale termijn van 6 weken aan verbonden. Maar wat als na 6 weken de crisissituatie nog bestaat? 
Hoe strikt is deze termijn? De ASD is van mening dat hier ook maatwerk op zijn plaats is en dat er op 
basis van de situatie, in het belang van het kind, goed afgewogen besluiten dienen te worden genomen. 
 
Zowel artikel 25 als artikel 26 voorzien in de mogelijkheid af te wijken van de Verordening en maatwerk te 
bieden:  
 
Artikel 25. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet In gevallen, de uitvoering van 
het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. 
 
Artikel 26. Hardheidsclausule 
Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders 
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afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan 
deskundigen. 
 
In aanvulling op het bovenstaande: mocht een tijdelijke situatie langer dan 6 weken duren, dan kan in de 
gemeente waar de leerling feitelijk op dat moment verblijft een vervoersvoorziening worden aangevraagd. 
Bij terugkeer naar de gemeente Tynaarlo geldt de toegekende voorziening dan weer.  
 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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