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Aan de Participatieraad 
 
   

 

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 

22 maart 2022   6 april 2022 

Onderwerp: Advies concept verordening bekostiging leerlingenvervoer 
 
 

 

Geachte Participatieraad, 

 

 

Uw advies 

 

Hartelijk dank voor uw reactie op onze adviesaanvraag over de concept verordening 

bekostiging leerlingenvervoer Heerenveen 2022, hierna te noemen de verordening. 

Wij maken uit uw brief op dat u uw waardering uitspreekt over de tot nu toe gevolgde 

procedure als het gaat om uw betrokkenheid. 

 

Verder staat u positief tegenover het feit dat de verordening geactualiseerd wordt en 

geeft u aan dat u ook op inhoud de voorgestelde tekst van de verordening ondersteunt. 

U brengt in uw brief verder nog enkele specifieke punten naar voren die u belangrijk 

vindt, waarvoor dank.  

 

Nu u in uw advies aangegeven heeft dat u achter de inhoud van de verordening staat 

heeft het college op 5 april 2022 het besluit genomen om de verordening met de 

toelichting ongewijzigd ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Wij voegen uw 

adviesbrief en onze reactiebrief als bijlage toe bij het raadsvoorstel. Volgens de planning 

is de besluitvorming over de verordening in de raad op 12 mei 2022. 

 

Uw vragen 

 

In uw brief heeft u naast het advies dat u geeft een drietal vragen gesteld die we 

hieronder beantwoorden. 
 
Zijn de ervaringen van gebruikers vanuit de voorgaande verordening meegenomen bij 

het samenstellen van de nieuwe? 

De verordening is, net als de eerdere verordening, gebaseerd op de modelverordening 

van de VNG. Om te komen tot een nieuwe modelverordening heeft de VNG niet alleen 

overleg gevoerd met een klankbordgroep, maar is er ook een raadpleging gehouden 

onder alle gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Nederland. 
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Vanuit Heerenveen zijn de ervaringen en onduidelijkheden die zich in de praktijk 

voordeden via die weg ingebracht.  

Het college heeft de concept verordening digitaal gepubliceerd en ter inzage voorgelegd 

aan de inwoners. Van 18 februari t/m 18 maart 2022 kon iedereen schriftelijk of door 

een gesprek een zienswijze inbrengen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.  

 

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. 

Er zijn geen herindicaties nodig voor de inwerkingtreding van de nieuwe verordening. 

Voor de huidige leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer verandert er in 

principe niets. Bij nieuwe aanvragen of bij het doorgeven van gewijzigde situaties van de 

aanvrager is vanaf 1 augustus de nieuwe verordening van kracht als de raad daartoe 

besluit. Omdat de nieuwe verordening niet gebaseerd is op nieuw beleid maar juist beter 

aansluit bij de huidige praktijk verwachten wij geen onrust onder de (huidige) 

gebruikers. 

 
Wordt de invoering van de nieuwe verordening gecommuniceerd met de huidige 
gebruikers? 
Nee. De verordening wordt gepubliceerd nadat de raad deze heeft vastgesteld. Aangezien 
de verordening beleidsarm is en geen (nadelige) gevolgen heeft voor de huidige 
gebruikers is dit voldoende. Wel zal de informatie over de verordening 2022 verstrekt 
worden aan nieuwe aanvragers of aan huidige gebruikers die per 1 augustus (de 
invoeringsdatum) verzoeken om een wijziging, bijvoorbeeld doordat hun kind naar een 
andere school gaat. 
  
 
Bel gerust als u vragen heeft 
We gaan er van uit dat hiermee uw vragen beantwoord zijn. 
Heeft u toch vragen over deze brief? Neem dan contact op met Nynke Arendz, 
beleidsregisseur afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, door te bellen naar 14 05 13. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Heerenveen. 
De gemeentesecretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
Jeroen van Leeuwestijn  Tjeerd van der Zwan 
 
 
 
 
 

{{Signer1}} 

       {{Signer2}} 
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