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Geacht college, 

Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad met betrekking tot de Verordening bekostiging 

Leerlingenvervoer gemeente Heerenveen 2022. Het feit dat de Participatieraad vroegtijdig is 

betrokken bij de verordening Leerlingenvervoer wordt zeer gewaardeerd. De verordening 

leerlingenvervoer sluit waar mogelijk aan op de verordening die vanaf 2015 gehanteerd is. De 

Participatieraad staat positief tegenover het actualiseren van de verordening met name omdat  de 

ontwikkelingen omtrent wetgeving Passend Onderwijs zijn meegenomen. 

De Participatieraad is van mening dat de verordening inhoudelijk blijk geeft van een positieve 

betrokkenheid van de gemeente richting gebruikers en gesprekken met ouders en verzorgers van 

gebruikers. 

In artikel 4 wordt gesproken over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag. Hiervoor geldt 

dat individueel maatwerk kan worden geboden. De Participatieraad is van mening dat het weglaten 

van lid 5 en 6 van de modelverordening van de VNG een verstandige keuze is omdat het opstellen 

van persoonlijke vervoersontwikkelingsplannen in overleg met de ouders meer een taak is van 

onderwijs en andere hulpverleningsinstanties. 

Artikel 5 betreft het OOGO, het Op Overeenstemming Gericht Overleg. De Participatieraad erkent dat 

een structureel overleg tussen gemeente en het samenwerkingsverband van belang kan zijn bij het 

vroegtijdig signaleren van verbeterpunten en of aanpassingen ten aanzien van vervoer en 

zelfredzaamheid van de leerlingen. 

De Participatieraad heeft nog enkele vragen. 

- Zijn de ervaringen van gebruikers vanuit de voorgaande verordening meegenomen bij het 

samenstellen van de nieuwe. 

- Zijn er herindicaties nodig voor inwerkingtreden van de nieuwe verordening? De 

Participatieraad is van mening dat dit voor onrust kan zorgen onder de huidige gebruikers. 



 

 

- Wordt de invoering van de nieuwe verordening gecommuniceerd met de huidige gebruikers? 

 

Wij zien uw reactie graag binnen de afgesproken termijn tegemoet.  

  

Met vriendelijke groeten,  

 

Namens de Participatieraad  

 

 

 

 

  

        

 

Marianne de Wilde     Edwin Hoekstra 

Voorzitter      Secretaris  

 


