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Onderwerp
Leerlingenvervoer

Voorstel
1. Akkoord te gaan met bijgevoegd addendum leerlingenvervoer
2. Eigen bijdrage leerlingenvervoer te verlagen voor schooljaar 2OL9-202O
3. Vergoeding eigen vervoer of openbaar vervoer gedeeltelijk terug te vorderen voor
schooljaar 2OL9-2020
4. Het hoofd van afdeling WIZ te mandateren tot het ondertekenen van de brieven voor
verlaging eigen bijdrage en gedeeltelijke terugvordering vergoeding eigen vervoer of
openbaar vervoer.

Inleiding

1.

2.

3.

In uw vergadering van 14 april2O2O heeft u besloten akkoord te gaan met een
maximale bevoorschotting van 80o/o ten behoeve van niet gereden ritten voor het
leerlingenvervoer. Aan de bevoorschotting worden voorwaarden gesteld die door
een addendum tussen contractpartner De Vier Gewesten (DVG) en gemeente
worden vastgelegd. Dit addendum ligt nu aan u voor.
Voor het vervoer naar het primair onderwijs (niet zijnde speciaal onderwijs) kan
aan ouder(s)/verzorger(s) een eigen bijdrage worden gevraagd voor het
leerlingenveryoer. Wanneer het gezamenlijk inkomen onder een bepaalde grens
(schooljaar 2OL9-2020 is dit €26.550) ligt, wordt de eigen bijdrage kwijt
gescholden. De hoogte van de eigen bijdrage wordt gebaseerd op een 1- (vervoer
binnen gemeente Weert) of 2-sterabonnement (vervoer buiten gemeente Weert)
met korting van Arriva. De eigen bijdrage wordt in rekening gebracht voor 10
leerlingen.
Yoor 7 leerlingen ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een vergoeding voor eigen
vervoer. Voor 1 leerling ontvangen de ouder(s) /verzorger(s) een vergoeding voor
openbaar vervoer. Beide vergoedingen worden in 10 termijnen uitbetaald.

Weert,
11 mei 2020
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Beoogd effect/doel

1.
2,

3.

4.

Door akkoord te gaan met het addendum leerlingenvervoer wordt het besluit van
uw College geformaliseerd in een overeenkomst. De bevoorschotting van
maximaal 80o/o kan dan door DVG gefactureerd worden.
Bij de berekening van de eigen bijdrage het leerlingenvervoer wordt uitgegaan van
een schooljaar van 200 dagen. Nu van overheidswege de scholen voor primair
onderwijs in de periode van 16 maart 2020t/m 10 mei 2020 zijn gesloten, is het
schooljaar verkort met 29 dagen. De eigen bijdrage zou verlaagd moeten worden
voor deze periode.
Bij de berekening van de vergoeding voor het eigen vervoer en openbaar vervoer
wordt uitgegaan van een schooljaar van 200 dagen. Nu van overheidswege de
scholen voor primair onderwijs in de periode van 16 maart 2020 tlm 10 mei 2020
zijn gesloten, is het schooljaar vcrkort met 29 dagen. De vergoeding zou verlaagd
moeten worden voor deze periode.
Door het mandateren van het hoofd van de afdeling WIZ kunnen
ouder(s)/verzorger(s) eerder op de hoogte gebracht worden van het besluit van
uw College.

Argumenten

1.
2.

Door akkoord te gaan met het addendum leerlingenvervoer kan er uitvoering
gegeven worden aan uw besluit akkoord te gaan met de bevoorschotting van

maximaal 80o/o voor het leerlingenvervoer.
De VNG heeft een Q+A opgesteld voor het doelgroepenvervoer
( https : //vng. n l/a rtl kelen/vraqen-en-a ntwoorden-corona-sociaa
ook vermeld.
wordt
bijdrage
de
eigen
In
deze
Q+A
çþmein#Doelgroepenvervoer).
De lijn van de VNG hlervoor is (net als bij de kinderopvang) dat bU nlet versffekte
ritten de eigen bijdrage wordt kwijtgescholden. Uw college wordt geadviseerd om
deze lijn te volgen.
Volgens de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015 kunnen
ouder(s)/verzorger(s) aanspraak maken op een vergoeding voor het eigen
vervoer. De vergoeding wordt berekend op basis van het aantal schooldagen per
schooljaar en de afstand tussen het huisadres en schooladres.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen volgens deze Verordening ook aanspraak maken op
een vergoeding voor het openbaar vervoer. De vergoeding wordt gebaseerd op de
kosten voor het openbaar vervoer van station Weert naar het schooladres voor
200 dagen (=10 maanden).
Artikel 6 van de Verordening lccrlingcnvcrvocr gcmccntc Wcert 2015 heeft
betrekking op het doorgeven van wijzigingen. Ouders zijn verplicht wijzigingen die
van invloed zijn sp de toegekende vervsersvoorziening door te geven. In artikcl 6
wordt ook vermeld dat ten onrechte genoten bekostiging kan worden
teruggevorderd of verrekend.
Er worden L8 verschillende brieven verstuurd, omdat er voor iedere brief
maatwerk nodig is.
I

3.

4.

Kanttekeningen en risico's

1.

Het leerlingenvervoer is gezamenlijk aanbesteed met de overige MiddenLimburgse gemeenten. Het heeft de voorkeur om bij de maximaal 80o/o
bevoorschotting en het bijbehorende addendum zoveel mogelijk dezelfde lijn te
hanteren. Het addendum zoals nu aan uw College voorligt is een concept dat voor
de gezamenlijke gemeenten is opgesteld, onder regie van de gemeente
Roermond. Voor Weert is er een aanvulling gedaan dat de aanvullende
maandomzet een vorm van inkomenscompensatie is zonder tegenprestatie voor
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2.
3.

de BTW. Deze is daarom niet met BTW belast. Het concept dat nu aan uw College
voorligt is besproken met DVG als contractpartner. Zij kunnen zich hierin vinden.
De eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer kan door ouder(s)/verzorger(s) ook
in termijnen worden voldaan. Alle betalingen voor de eigen bijdrage zijn volgens
afspraak voldaan.
Nu van overheidswege de scholen voor primair onderwijs zijn gesloten in de
periode van 16 maart 2020 tlm 10 mei 2020. hebben ouder(s)/verzorger(s) voor
minder schooldagen de ritten hoeven te maken. De verwachting is dat de scholen
voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs per 1 juni 2020 weer kunnen starten. De
bekostiging wordt altijd verstrekt in de periode september t/m juni van ieder
schooljaar. Zij wordt maandelijks vooruit betaald. Doordat niet duidelijk was
wanneer de scholen weer openden, is de bekostiging blijven doorlopen.
De vergoeding voor het eigen vervoer kan worden terug gevorderd of verrekend.
Aan uw College wordt voorgesteld om de vergoeding terug te vorderen. Alle
termijnen voor schooljaar 2OL9-2020 zijn reeds voldaan. Vandaar dat verrekening
geen optie meer is.

Financiële, personele en juridische gevolgen

1.

2.

3.

Door het ondertekenen van het addendum wordt het besluit van uw College om
maximaal 80o/o te bevoorschotten voor de niet-gereden ritten in het
leerlingenvervoer geformaliseerd. De kosten van een gemiddelde vervoersdag in
februari 2020 zijn voor gemeente Weert €2.931,52 excl. 9olo BTW. 80o/o hiervan is
€2.345,22. De kosten voor de periode 11 mei 2O2O tlm 1 juni 2020 (verwachte
datum voor opening van de scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs) zijn
nog niet bekend. De kosten kunnen worden opgevangen binnen de totaalraming
leerlingenvervoer 2020.
De eigen bijdrage wordt verminderd met €49,31 of €80,95. Dit is afhankelijk van
de hoogte van de eigen bijdrage. Wanneer een leerling later in het schooljaar is
ingestroomd, wordt de eigen bijdrage naar rato van het aantal overgebleven
schooldagen berekend. De totale vermindering komt uit op ongeveer €700,00.De
kosten kunnen worden opgevangen binnen de totaalraming leerlingenvervoer

2020.
Voor de gedeeltelijke terugvordering van de vergoeding voor eigen vervoer of
openbaar vervoer is geen eenduidig bedrag te geven. De vergoeding wordt
namelijk per leerling berekend. De bedragen van de gedeeltelijke terugvordering
liggen tussen €280 en €580. Dit heeft met de afstand tussen het woonadres en
schooladres te maken. De totale gedeeltelijke terugvordering komt ongeveer uit
op €3.000,00.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

1.
2.
3.
Com

Het addendum zal in tweevoud worden verstuurd, met het verzoek één getekend
exemplaar terug te sturen.
De betreffende ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een terugbetaling.
De betreffende ouder(s)/verzorger(s) zullen op de hoogte gebracht worden van de
gedeeltelijke terugvordering.

municatie/ partici patie

1.
2.

Het addendum zal worden toegezonden aan DVG.
De betreffende ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een brief
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3.

De betreffende ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een brief

Overleg gevoerd met
Intern:
Nancy Peeters, hoofd afdeling WIZ
Hugo Janssen, teamleider team leerplicht/RMC
Paul Hecker, jurist
Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur
Patricìa Vos, beleidsadviseur fi nanciën
Sandra Gielen - Belghali, adviseur fiscale zaken
Diana Meulen - Nijs, medewerker invordering

Extern:
Qudsiyah Braaf, gemeente Echt-Susteren
Petra Leunissen, gemeente Leudal
Frans Theunissen, gemeente Maasgouw
Sylvia Broekmans, gemeente Nederweert
Dirk Winkelmolen, gemeente Roerdalen
Bram Manders, gemeente Roermond
Peter Wagener, DVG

Bijlagen:

1.

Addendum leerlingenvervoer.
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