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Onderwerp Leerlingenvervoer kinderen statushouders

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyctus?

Nee

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuiltehouder Verbraak

Schriftelijke vraag

Wij hebben vernomen dat het veryoer van kinderen van statushouders naar hun onderwijstocatie op
basisschool De Gezetlehoek niet geregetd is.

Omdat kinderen van statushouders op één centrale locatie primair onderwijs krijgen, nametijk op
basisschool De Gezeltehoek aan de Rodenbachtaan, moeten (een aantal van) deze kinderen een
aanzienlijke afstand overbruggen van hun woonadres naar school, terwijt hun ouders beperkte
middeten hebben om hier aan bij te dragen dan wel zetf voor te zorgen.

We hebben ook vernomen dat wanneer in de nabije toekomst kinderen van statushouders uit
omtiggende gemeenten de onderwijsvoorziening in Roosendaal zouden bezoeken, deze gemeenten
wel het veryoer van deze kinderen voor hun rekening nemen.

Dit brengt de CDA-fractie op de votgende vragen aan wethouder Verbraak:

1) Zijn bovenstaande gegevens juist?
2) Hoe kijkt de wethouder hiertegen aan?
3) Ziet de wethouder het vervoer van en naar school van kinderen van statushouders die

gehuisvest zijn in onze gemeente ats een taak van de gemeente? 7o ja/nee, waarom wel/niet?
4) Kunnen middeten uit het onderwijsachterstandenbeteid voor het veryoer van en naar school van

kinderen van statushouders worden aangewend?

Namens de CDA-fractie,
Sandra van den Nieuwenhof



De beantwoording van de vragen zijn als volgt:

1. Bovenstaande gegevens zijn deels juist.

2. Kinderen van statushouders kunnen terecht op basisschool de Gezeltehoek (basisvoorziening
onderwijsachterstanden). Deze voorziening vatt niet onder de verordening/vergoeding
leerlingenveryoer.
De voorzieningen voor anderstatigen worden gefinancierd middets de middeten
onderwijsachterstanden OAB. Het betreft hier geoormerkte gelden van het rijk ten behoeve van
het voorkomen en terugdringen van taatachterstanden. Over de jaartijkse inzet van deze
middelen bestuiten de leden van de Stuurgroep Educatie Roosendaal (STER = de gemeente en
onderwijsbesturen).
ln januari 2014 is door de teden van de STER afgesproken dat iedere voorziening per schooljaar
een vast budget ter beschikking gestetd krijgt voor de uitvoering. Er is hierover
afgesproken:"AIs het gaat om de vervoerskosten, zíjn ouders van leerlingen zelf
verantwoordelijk voor het vervoeren van hun kind naar deze voorziening. ìtlocht dit echt een
probleem opleveren, dan ligt de verantwoordelijkheíd van het organiseren (of betalen) van
vervoer bij de directeur lschoolbestuur".

3. Het vervoer van en naar school van kinderen van statushouders, maar ook van andere kinderen
die de voorziening bezoeken, is een gezamentijke verantwoordetijkheid gemeente en
onderwijsbesturen. Deze partners hebben in gezamentijkheid een betangrijke rot in het bieden
van optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd en het succesvo[ doorlopen en afronden van
hun schootcarrière. Daarbij is het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden een
betangrijke taak is.

4. De coördinator anderstatigen heeft aangegeven dat het veryoer voor een aantal leerlingen een
probleem btijft en heeft recent een verzoek ingediend om middeten vanuit OAB beschikbaar te
stellen. De leden van de STER zulten dit verzoek beoordelen en zulten hier uitertijk op 22
februari 2016 een uitspraak over doen. Mocht het komen tot het beschikbaar stetten van
middelen, dan zal dit beschikbaar gesteld worden om het vervoersprobteem lopende dit
schooljaar op te tossen. Het uitgangspunt btijft om ouders en kinderen zetfredzaam te maken
en te komen tot een duurzame oplossing, waarbij het ouders en leerlingen uiteindetijk zetf tukt
om op school te komen. Dit kan bijvoorbeetd door middel van het project "MEE op weg", de
inzet van vrijwittigers ten behoeve van de begeteiding met het naar school fietsen of andere
creatieve duurzame optossingen.

Hans


