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Motie passend leerlingenvervoer 

 

De gemeenteraad Zwolle bijeen op 13 november 2015, 

 

Overwegende dat: 

 Het leerlingenvervoer er o.a. is voor kinderen die als gevolg van hun lichamelijk of 

verstandelijke beperking, langdurige ziekte, hun aandoening (b.v. Asperger of 

Autisme) of hun gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen reizen (met 

de fiets of het openbaar vervoer); 

 In veel gevallen de beperkingen van de leerlingen van structurele en niet-

voorbijgaande aard zijn; 

 Ouders elk jaar weer een aanvraag voor leerlingenvervoer moeten doen, ondanks het 

structurele karakter van de beperking van hun kind; 

 Ouders ondanks dat ze een medisch dossier hebben opgebouwd van enkele jaren, 

vaak opnieuw hun verhaal moeten vertellen en hun kind opnieuw aan een medisch 

onderzoek moeten onderwerpen; 

 

Van mening dat: 

 Niet het afstandscriterium, de verordening of de beleidsregels, maar de individuele 

situatie van kinderen en hun ouders het belangrijkste criterium moet zijn om te 

bepalen of iemand recht heeft op leerlingenvervoer; 

 De oplossing en het resultaat centraal dienen te staan en de verordening en de 

beleidsregels daaraan ondersteunend moeten zijn; 

 Het afgeven van een beschikking voor leerlingenvervoer voor langere tijd niet alleen 

de bureaucratie en bijkomende kosten helpt verminderen, maar ook de jaarlijkse 

onzekerheid bij de kinderen hun ouders wegneemt;  

 Scholen vaak een goed een beeld hebben van de problematiek en de 

vervoersbehoefte van leerlingen en hun ouders; 

 

Roept het College op om: 

 In situaties waarbij er sprake is van een aantoonbare structurele beperking (van 

lichamelijke, verstandelijke op psychische aard) een meerjarige beschikking voor 

leerlingenvervoer af te geven; 

 Daarbij gebruik te maken van reeds bestaande medische documentatie i.p.v. het kind  

jaarlijks opnieuw aan onderzoeken te laten onderwerpen; 

 Bij beoordeling van vervoersaanvragen de adviezen van scholen, het wijkteam en 

behandelend specialisten zwaar mee te laten wegen; 

 Met het bovenstaande maatwerk te leveren in de vorm van een persoonlijk 

vervoersplan per gezinssituatie en de verordening daaraan ondersteunend te laten 

zijn (i.p.v. andersom); 
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En gaat over tot de orde van de dag. 
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