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Amendement
Onderwerp : Schrappen opstapplaatsen uit de verordening

M.b.t. raadsvoorstel : Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente 
Land van Cuijk 2022

Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-131
Datum raad : 3 oktober 2022
Agendapunt raad : 31
Nummer amendement : RIS 2022-A-19

Constaterende dat
- artikel 10 in de verordening het gebruik van opstapplaatsen mogelijk maakt;
- uit de beantwoording van de technische vragen blijkt dat het college nu geen 

gebruikt maakt van opstapplaatsen en niet voornemens is om met dergelijke 
opstapplaatsen te werken (zie RIS 2022-T-109 en T-108 beantwoording technische 
vragen van respectievelijk CDA en Team Lokaal);

- uit diezelfde beantwoording blijkt dat er nadelige effecten voor zowel kind als 
ouders kunnen optreden als er met opstapplaatsen gewerkt gaat worden;

- als het college in de toekomst van mening verandert en alsnog opstapplaatsen wil 
gaan gebruiken zij een onderbouwd voorstel voor een nieuwe verordening kunnen 
maken;

Overwegende dat
- kinderen die gebruik maken van deze vervoersvoorziening vaak specifieke 

behoeften hebben waardoor een andere onderwijsvoorziening noodzakelijk is;
- kinderen met specifieke behoeften niet onnodig belast moeten worden met 

lange(re) vervoerstijden en / of vervoersstress;
- het belangrijk is om het welzijn van kwetsbare kinderen als uitgangspunt te nemen;
- alhoewel ouders altijd verantwoordelijk blijven dat hun kinderen onderwijs volgen 

er in de praktijk ouders in de knel kunnen komen, bijvoorbeeld als er meer 
kinderen in het gezin zijn die verschillende scholen bezoeken;

Besluit
het conceptbesluit, waarin opgenomen de Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Land van Cuijk 2022, te wijzigen als volgt:
de tekst onder ‘Artikel 10. Aanwijzing opstapplaatsen’ te verwijderen en te vervangen 
door de tekst ‘Artikel 10 Vervallen.’. 

Toelichting
Kinderen die van het leerlingenvervoer gebruik maken hebben vaak al het nodige 
meegemaakt voordat ze naar een school kunnen die hen de zorg en het onderwijs kan 
bieden die ze nodig hebben. Meestal zijn er specifieke kind kenmerken die dat nodig 
maken. Voor deze kinderen is het vervoer vaak een extra en zware belasting. 
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Aangezien het college geen gebruik maakt en wil maken van opstapplaatsen is het ook 
niet nodig dit in de verordening op te nemen. Mocht de mening van het college 
wijzigen dan kunnen zij altijd met een onderbouwd voorstel komen om een gewijzigde 
verordening vast te stellen. Dan kan de raad op dat moment beoordelen of de balans 
belang van kind en belang wat het college dan aangeeft voldoende geborgd is.

Indiener(s)
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Besluit raad 
(  ) aangenomen met      stemmen voor en      stemmen tegen
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
griffier


