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Geacht college, 
 
Hierbij ontvangt u het advies van de Participatieraad met betrekking tot de verordening Leerlingenvervoer 
gemeente Heerenveen. 
 
Het feit dat de Participatieraad vroegtijdig is betrokken bij de verordening Leerlingenvervoer wordt zeer 
gewaardeerd. Hierdoor zijn al een aantal zaken aangepast in de ontvangen verordening en zijn bij de 
Participatieraad op voorhand al onduidelijkheden weggenomen. 
  
De verordening leerlingenvervoer blijft in grote lijnen hetzelfde als de verordening die vanaf 2009 gehanteerd is 
en wijkt op slechts zes punten af. De Participatieraad heeft op enkele onderdelen nog toevoegingen. 
 
Voor punt 1 over de redelijkerwijs te vergen inzet van de ouders, is de vraag of dit per augustus aanstaande 
voor veel van hen veranderingen met zich mee zou brengen, dit werd ontkennend beantwoord. Er wordt van de 
ouders een meedenkende houding verwacht bij het zoeken van een oplossing voor het vervoer van hun kind. 
De Participatieraad zou graag zien dat dit vroegtijdig wordt gecommuniceerd met de ouders en is benieuwd 
naar de wijze van communiceren met de ouders. 
Ditzelfde geldt ook voor het vragen van een financiële bijdrage op basis van het inkomen van de ouders (artikel 
15). Op dit moment wordt de financiële bijdrage minimaal geïnd, echter in de toekomst zal wellicht ook hier 
sprake zijn van maatwerk en is het van belang dit vroegtijdig duidelijk te maken aan de potentiële ouders.  
 
De Participatieraad staat positief tegenover het bevorderen van het zelfstandig (leren) reizen van leerlingen en 
het werken met een digitale OV-coach daarbij, mits dit heel goed begeleid wordt. Hiervoor geldt ook individueel 
maatwerk. 
 
De Participatieraad zou graag zien dat de medezeggenschapsraad van de betreffende school betrokken wordt 
bij het opstellen van het ondersteuningsplan. 
 
In artikel 3 wordt gesproken over meerderjarig of handelingsbekwame leerlingen, in  artikel 5 lid 1, 3 en 6, ook 
over dit onderwerp, gaat het alleen nog over de ouders. De Participatieraad vraagt zich af waarom de 
meerderjarige of handelingsbekwame leerlingen hier niet meer worden genoemd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Daarnaast heeft de Participatieraad nog een aantal algemene opmerkingen. Deze vindt u hieronder. 
 
Bij deze verordening horen ook beleidsregels. De Participatieraad wil graag betrokken worden bij het opstellen 
van deze beleidsregels. 
 
De Participatieraad vindt het belangrijk dat altijd wordt gekozen voor de beste en niet alleen voor de 
goedkoopste oplossingen met betrekking tot deze verordening. 
 
De Participatieraad is positief over het feit dat de gemeente Heerenveen ook de leerlingen met een 
psychiatrisch ziektebeeld betrekt in de verordening. De Participatieraad stelt wel voor om de benaming 
psychisch kwetsbare leerling hier te gebruiken. 
 
De Participatieraad vindt de communicatie met de ouders en de ouders die in de toekomst hiermee te maken 
kunnen krijgen erg belangrijk en zou graag zien dat de veranderingen met betrekking tot het leerlingenvervoer 
vroegtijdig worden gemeld in de Heerenveense Courant en in alle andere huis-aan-huisbladen binnen de 
gemeente. 
 
De Participatieraad vindt het belangrijk dat de werknemers van de vervoerder affiniteit hebben met de 
doelgroep en dat deze de juiste competenties hebben, ook op het pedagogische vlak, om op een goede manier 
met de doelgroep om te gaan.  
 
Tenslotte nog een opmerking over het toewijzen van de nieuwe contracten voor het Leerlingenvervoer. 
De Participatieraad krijgt veel signalen van klachten over het huidige vervoer.  Daarom houdt de 
Participatieraad binnenkort zelf een enquête onder ouders van leerlingen die hiervan gebruik van maken. Wij 
zullen de uitkomsten hiervan uiteraard aan u presenteren middels een ongevraagd advies. 
Wij gaan er van uit, dat bij het toewijzen van de contracten rekening wordt gehouden met de uitkomsten van 
deze enquête. 
 
 
Graag ontvangen we uw reactie op bovengenoemde punten. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Participatieraad 
 
 
 
  
       
 
W.G.J. Dommerholt-Visser     J.H. Blank 
Voorzitter       Secretaris 
 
 


