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Betreft: vragen ex artikel 37 RvO, Leerlingenvervoer 
 
 
 
Geachte leden van het college, 
 
 
Naar aanleiding van ontstane onrust en onzekerheid bij ouders over het leerlingenvervoer voor het 
volgende schooljaar, wil de SP-fractie enkele opmerkingen plaatsen en vragen stellen conform 
artikel 37 van het Reglement van Orde. 
 
Ongerustheid 
Veel ouders zijn ongerust geworden met name over het gegeven dat zij bij de aanvraag voor 
bekostiging van het leerlingenvervoer voor hun (gehandicapte) kinderen naar het (speciaal) 
onderwijs, een medische verklaring moeten overleggen.  
 
Ook kunnen kinderen opgeroepen worden voor een medische keuring. Het overleggen van een 
medische verklaring gaat in een aantal gevallen erg moeilijk, omdat bijvoorbeeld het kind op dit 
moment niet meer in behandeling is bij een specialist en ouders allerlei instanties af moeten om 
een verklaring te krijgen. En een medische keuring kan bijvoorbeeld voor een autistisch kind erg 
belastend zijn.  
 
Voorlopige toekenning 
Enkele ouders hebben contact opgenomen met de SP-fractie. Zij zijn boos over de onkunde en 
onbegrip die ze van gemeentewege ervaren hebben. Bovendien bestond er tot 28 juni (dus vlak 
voor de zomervakantie) onzekerheid of leerlingenvervoer vanaf 12 augustus toegekend zou 
worden.  
 
Kennelijk heeft de gemeente ook ingezien dat er meer tijd nodig was om te onderzoeken of 
leerlingen zelfstandig of met begeleiding gebruik kunnen maken van openbaar vervoer of de fiets, 
want op 28 juni kregen ouders een brief in de bus met daarin de mededeling dat het 
leerlingenvervoer in de vorm van taxivervoer voorlopig toegekend wordt tot en met 11 oktober.  
 
 
 

mailto:Boxtel@sp.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond 
Maar bij veel ouders blijft de onzekerheid over de periode daarna. Ouders vrezen onder andere 
hun baan op te moeten zeggen of hun kind op een minder geschikte school te moeten plaatsen. 
Naar de mening van de SP-fractie zou het goed zijn om een informatieavond te organiseren, 
waarbij de ouders informatie krijgen over de regeling en de gevolgen daarvan, maar ook hun eigen 
ervaringsdeskundigheid kunnen inbrengen.   
 
Hierover wil de SP-fractie conform artikel 37 RvO de volgende vragen stellen: 
 

1. Hoeveel aanvragen leerlingenvervoer zijn er bij de gemeente ingediend? 

2. Hebben alle kinderen (ouders) een voorlopige toekenning tot en met 11 oktober gehad?  

3. Zo nee, hoeveel aanvragen zijn afgewezen en met welke motivatie? 

4. Hoeveel medische verklaringen hebt u binnengekregen? 

5. Hoeveel kinderen hebben al een medische keuring ondergaan en hoeveel moeten nog 

medisch gekeurd worden? 

6. Wat zijn de kosten van een dergelijke medische keuring? 

7. Bent u bereid om na de zomervakantie een informatieavond te beleggen voor ouders? 

 
Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Eric van den Broek, 
Fractievoorzitter SP 
 
 
 


