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Boxtel, 5 augustus 2013 
 
 
Betreft: annuleren commissievergadering, aandacht problemen leerlingenvervoer 
 
 
 
 
 
Geachte leden van het college, de gemeenteraad en het presidium, 
 
 
Graag vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende. 
 
Vorige week werden wij geïnformeerd over het niet doorgaan van de vergadering van de 
commissie maatschappelijke zaken van 12 augustus aanstaande. Er zijn niet genoeg 
agendapunten. 
 
Pleidooi leerlingenvervoer 
De fracties van D66 en SP vinden het echter jammer dat de vergadering niet doorgaat. Wij hadden 
er in ieder geval nog een vurig pleidooi voor willen houden om het in die commissievergadering te 
hebben over het leerlingenvervoer. 
 
Commotie 
De afgelopen maanden is er onder ouders veel commotie ontstaan over de nieuwe beleidslijn in de 
uitvoer van het leerlingenvervoer. Deze commotie lijkt te zijn ontstaan door strengere, individuele 
beoordelingsrichtlijnen, die voortvloeien uit eerder door een meerderheid van de raad 
goedgekeurde bezuinigingsvoorstellen (vergadering gemeenteraad d.d. 23 november 2010). Een 
amendement van onze beide fracties om het beleid te versoepelen kreeg toen geen meerderheid. 
 
Informeren commissie MZ 
Wel is in het betreffende aangenomen raadsvoorstel opgenomen dat de commissie 
maatschappelijke zaken tijdig zou worden geïnformeerd, voordat de nieuwe beleidsregels in 
zouden gaan. Dat laatste is nadrukkelijk niet gebeurd. 
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Onze fracties zouden graag alsnog over dit onderwerp door u worden geïnformeerd, maar wij 
zouden vooral ook met u willen spreken over hoe de onrust zo heeft kunnen ontstaan en de wijze 
waarop de onrust bij ouders verminderd zou kunnen worden. 
 
Daarom willen wij het volgende voorstellen: 
 

1. Dat u deze week aan de gemeenteraad en de ouders die gebruik maken van het 

leerlingenvervoer een duidelijke uitleg geeft hoe de onrust heeft kunnen ontstaan en hoe 

die voor ouders wordt weggenomen. 

2. Vervolgens agendeert u het onderwerp voor de commissievergadering van september. 

Mocht u niet aan dit verzoek tegemoet kunnen of willen komen, dan verzoeken wij het presidium 
de commissievergadering van 12 augustus aanstaande toch door te laten gaan, zodat wij in ieder 
geval kunnen spreken over de problemen in het leerlingenvervoer. In dat laatste geval hebben 
ouders ook een mogelijkheid tot inspreken. 
 
Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en met belangstelling in afwachting 
van uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fracties van SP en D66 
 
 
 
 
Eric van den Broek,        Bart Louwers, 
Fractievoorzitter SP        Raadslid 
 
 
 
Ps. Wij willen de griffie vragen om ons verzoek om eventueel op 12 augustus a.s. toch in de 
commissie maatschappelijke zaken te kunnen vergaderen over het leerlingenvervoer (afhankelijk 
dus van de reactie op onze voorstellen onder 1 en 2), conform artikel 10, lid 2 van de verordening 
op de raadscommissies, in ieder geval alvast voor te leggen aan de overige fracties 


