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Aanleiding 
In regionaal verband is een voorstel voorbereid tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 
gemeente Goirle. Het voorstel is op 13 januari 2020 in een overleg met drie leden van de 
Participatieraad toegelicht. In het overleg is aangegeven dat de Participatieraad  om een advies zal 
worden gevraagd. 
 
Het advies 
De adviesaanvraag luidt als volgt:  kan de Participatieraad zich vinden in de Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Goirle 2020 en de daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van de 
huidige Verordening leerlingenvervoer.  
 
De belangrijkste wijziging in de nieuwe verordening is, drieledig: 
1. Pleegouders zijn toegevoegd aan de begripsomschrijving en ook wordt er geen 
drempelbedrag doorgerekend aan pleegouders; 
2. Aan de reeks problemen die noodzaken tot gebruik van leerlingenvervoer is het begrip 
“psychische problematiek” toegevoegd; 
3. Er zijn voorzieningen getroffen die het “ leren van zelfstandig reizen” mogelijk maken, zonder 
dat het recht op leerlingenvervoer verloren gaat. 
 
Ad 1.  Het lijkt de Participatieraad een goede zaak dat pleegouders aan de begripsomschrijving  
 expliciet zijn toegevoegd. Dit doet recht aan de huidige ontwikkelingen in de zorg om jeugd 
 ( zie ook het Koersdocument Jeugd ).  Het lijkt ons juist pleegouders niet met dit 
 drempelbedrag te belasten. Aanpassing van het drempelbedrag aan het niveau 2019 conform 
 de richtlijn van het VNG is akkoord. 
 
Ad 2. Het is verhelderend het begrip “ psychische problematiek “ expliciet aan de Verordening toe 
 te voegen. 
 
Ad 3.  De Participatieraad ondersteunt ten volle de aanpassingen die het leren van zelfstandig reizen 
 bevorderen, zonder  dat daarbij het recht op leerlingenvervoer verloren gaat. Dit is onzes 
 inziens volledig in lijn met het streven naar autonomie, ook van mensen/ jeugdigen met een 
 beperking. 
 
Conclusie en Advies 
De Participatieraad is positief over de Verordening leerlingenvervoer 2020 en de daarin voorgenomen 
aanpassingen.  
Graag brengen wij nog onder de aandacht dat het belangrijk is de aanpassingen duidelijk naar de 
gebruikers te communiceren. 
  
 
 
 
 


