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Hilvarenbeek 
 

Betreft: advies ten aanzien van Verordening Leerlingenvervoer Hilvarenbeek 

 

Geacht College, 

 
De Participatieraad vindt het werkelijk bijzonder vervelend dat in een veel te laat stadium advies 

gevraagd is over de verordening Leerlingenvervoer.  
Toch is het haar gelukt met medewerking van een afgevaardigde van de commissie leerlingenvervoer, 

de heer H. Versmissen, u advies te geven. 

 

De Participatieraad adviseert u het begrip “gehandicapte leerling” te vervangen door “leerling met 
beperkingen” indien dat wettelijk mogelijk is (artikel 1 sub d). 

 

Voor wat betreft de reistijd gaat de Participatieraad akkoord met het wijzigen van maximaal 10 
minuten in 15 minuten, mits het oprekken van de tijd eenmalig is (artikel 1 sub k). 

 

We zien graag toegevoegd  in artikel 26, het eerste lid, onder a: de leerling, naar het oordeel, 
verkregen op grond van deskundig advies, van het College etc. 

 

Ten aanzien het toepassen van de eigen bijdrage/drempelbedrag adviseren we u deze niet toe te 

passen. De ouders van de leerlingen hebben geen mogelijkheid voor aangepast onderwijs in eigen 
woonplaats. Zij hebben geen andere keuze dan hun kinderen buiten Hilvarenbeek het best mogelijke 

onderwijs te bieden. De gemeente heeft ons inziens de verplichting de leerlingen met beperkingen te 

ondersteunen in de toegang tot onderwijs. 
Daarnaast hebben de ouders van leerlingen met beperkingen vaak al hoge kosten binnen het gezin, 

zoals u in het raadsvoorstel ook aangeeft. 

 
Op aanraden van de commissie leerlingenvervoer adviseren we u tevens de klachtenregeling ten 

aanzien van het leerlingenvervoer eens goed onder de loep te nemen. De gemeente is als kwalitatief 

proceseigenaar verantwoordelijk voor de klachten.  

 
We zien een schriftelijke reactie op ons advies tegemoet. 

 

Met vriendelijke groeten 
namens de Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek 

 

B. Feldbrugge-Okhuijsen (secretaris) 
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