Motie leerlingenvervoer aangenomen!!
Wij zijn blij dat in de raadsvergadering van 28-08-2008 de motie betreffende de versoepeling
van de regeling “verordening leerlingenvervoer” door een grote meerderheid van de raad is
aangenomen. Alleen het CDA, die overigens wel sympathiek tegenover de motie stond,
stemde tegen!!
Kinderen die op een school voor speciaal onderwijs zitten kunnen gebruik maken van deze
regeling, mits zij voldoen aan enkele voorwaarden.
Een van deze voorwaarden is dat vervoer alleen kan plaatsvinden door het kind op te halen
vanuit de thuissituatie naar school. Verschillende ouders komen hierdoor toch in de
problemen, en hebben om een versoepeling van deze regeling gevraagd.
De gemeente is hier gedeeltelijk in tegemoetgekomen door één vast ophaaladres te
honoreren i.p.v. alleen het thuisadres. Ook hiermee zijn de problemen niet opgelost. Denk
hierbij aan co-ouderschap, werkende ouders en de alleenstaande ouder.
Nu geeft artikel 29 van deze verordening aan dat het college in bijzondere gevallen ten
gunste van de ouders kan afwijken van de bepalingen in deze verordening. In omliggende
gemeenten zoals bv Breda en Tilburg gebeurt dit ook. Er wordt per individu gekeken wat de
hulpvraag is en indien nodig wordt hier aan tegemoet gekomen. Ook als dit inhoudt dat een
kind op meer dan één plaats opgehaald of teruggebracht moet worden.
Hier wilde men in de gemeente Drimmelen niet aan meewerken. Enerzijds had dit te maken
met de evt meerkosten, anderzijds waar leg je de grens?
Wij waren echter een andere mening toegedaan. Ouders zijn best bereid om de meerkosten
voor hun rekening te nemen.
Ouders die willen werken, moet deze kans niet ontnomen worden. De overheid juicht het
juist toe dat steeds meer vrouwen, waar vaak toch nog het grootste gedeelte van de zorg
voor de kinderen op terecht komt, deel nemen aan het arbeidsproces. Maar op deze manier
wordt het besluit om te gaan werken door andere regelgeving teniet gedaan.
Buitenschoolse opvang is moeilijk te vinden voor kinderen met een beperking!!
Ook zijn er kinderen die buiten de schooltijden nog therapie nodig hebben om goed te
kunnen (blijven) functioneren. Deze kinderen zijn ook afhankelijk van meer dan één adres.
Wij zijn blij met deze versoepeling zodat in voorkomende gevallen vervoer tussen school en
buitenschoolse opvang of opvang elders, mits structureel en op vaste dagen wordt
gehonoreerd, met de aantekening dat de meerkosten voor rekening van de ouders zijn.
Ook hebben wij gevraagd om de raad van de voortgang in dit traject op de hoogte te houden.
Ik heb dan ook met verbazing in de krant gelezen dat het college waarschijnlijk pas in 2009
deze motie uit gaat voeren omdat zij eerst willen onderzoeken wat de gevolgen zijn.
Wij zijn van mening dat de breed gesteunde motie dit jaar nog doorgevoerd kan worden, de
versoepeling van het leerlingenvervoer heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen
want de meerkosten moeten namelijk bekostigd worden door de ouders die gebruik willen
maken van deze extra service.
Wij houden u op de hoogte.
Met een politieke groet,
Namens de Onafhankelijke Groep Drimmelen
Nel Damen
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