
Verordening tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 
 
De raad van de gemeente Roosendaal; 
 

Gelezen het voorstel van college van 15 mei 2012; 
 
Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;  
 
Gezien het advies van de Commissie Omgeving van 27 juni 2012 
 
besluit: 
 
vast te stellen de volgende wijzigingen van de Verordening leerlingenvervoer. 
 
Artikel I Wijziging verordening  
De Verordening leerlingenvervoer wordt als volgt gewijzigd:  
 

A. Artikel 1, sub d vervalt. De onderdelen e tot en met v worden geletterd d tot en 
met u. 

B. Artikel 5, eerste lid, sub b vervalt. 
C. Artikel 5, tweede lid, komt te luiden: ‘De aanvraag wordt, indien het een 

aanvraag voor het eerstvolgend schooljaar betreft, voor 1 juni voorafgaand 
aan dat schooljaar ingediend .’ 

D. In artikel 5, zesde lid, sub a wordt ‘conform het bepaalde in het eerste lid’ 
vervangen door: voor 1 juni is ingediend. 

E. In artikel 11, tweede lid wordt ‘drie kilometer’ vervangen door: vier kilometer. 
F. Artikel 11, derde lid komt te luiden: ‘In afwijking van de vorige leden verstrekt 

het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per 
fiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder 
begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per fiets.’ 

G. In artikel 15, eerste lid wordt ‘drie kilometer’ vervangen door: vier kilometer.  
H. Artikel 15, tweede lid, komt te luiden: ‘In afwijking van het eerste lid verstrekt 

het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per 
fiets dan wel bromfiets, indien de leerling naar het oordeel van het college, al 
dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per bromfiets.’  

I. Artikel 18, eerste lid, sub a vervalt. De onderdelen b en c worden geletterd tot 
a en b. 

J. Artikel 20 eerste lid komt te luiden: ‘Het college verstrekt eveneens 
bekostiging op basis van de kosten van aangepast vervoer aan de ouders van 
de leerling die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoekt, indien 
het college van oordeel is dat de lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke 
handicap van de leerling dat vereist.’ 

K. In artikel 23 eerste, tweede en vierde lid, wordt ‘euro 22.050,-’ vervangen 
door: ‘euro 23.850,-’. 

L. In artikel 24, derde lid, wordt de tabel vervangen door: 
Inkomen in euro’s   Eigen bijdragen in euro’s 
   0 - 32.000  Nihil 
   32.000 - 38.500  125 
   38.500 – 44.500  525 



   44.500 – 50.000  970  
   50.000 – 57.000  1420 
   57.000 – 63.000  1875 
   63.000 en verder   Voor elke extra € 5.000: € 460 erbij          

M. In artikel 25, eerste lid wordt ‘en die gehandicapt is’ vervangen door: en die 
vanwege een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet 
zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kan maken.  

N. In artikel 26, eerste lid sub a wordt : ‘de leerling, naar het oordeel van het 
college gehandicapt is’ vervangen door: de leerling, naar het oordeel van het 
college, gelet op zijn lichamelijk, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in 
staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te 
maken.  
 

Artikel II Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2012. 
 
De voorzitter,     De griffier, 
 

 


