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VERZONDEN - 1 OKT 2012

Onderwerp:

Motie gemeenteraad Gaasterlan-Sleat inz. leerlingenvervoer

Geacht bestuur,

Hierbij delen wij u mede, dat de gemeenteraad van Graft-De Rijp op 12 juli 2012 de motie van de gemeenteraad van Gaasterlan-Sleat van 29 mei 2012 m.b.t. de wettelijke kaders aangaande leerlingenvervoer op kosten van de gemeente unaniem heeft ondersteund.
Kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud van die motie, welke hierbij als bijlage is toegevoegd.
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Motie
Naanaanleiding van agendapunt 13, Verordening Leerlingenvervoer, van de RaadJ van •
Gaasterlan-Sleat d.d. 29 april 2012.

De raad van de gemeente Gaasterlan-Sleat in vergadering bijeen d.d. 29 mei 2012

Onderwerp: Reactie op de wettelijke kaders aangaande leerlingenvervoer op kosten van-de
gemeente.

De raad,
overwegende
dat ouders en verzorgers wettelijk recht hebben op een vergoeding van vervoerskosten voor
kinderen:
* die aangewezen zijn op speciale vormen van basisonderwijs;
* die regulier basisonderwijs volgen buiten de regio, op grond van geloof of overtuiging,
van oordeel
dat ouders/verzorgers van kinderen met een beperking of verstandelijke of lichamelijke
handicap, volledig recht hebben op bovengenoemde vergoeding van de kosten voor vervoer,
van mening
dat ouders/verzorgers die op grond van geloof of overtuiging,.zelf de keuze maken voor
regulier basisonderwijs buiten de eigen regio, hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben
en daarmee geen aanspraak kunnen maken op gemeenschapsgeld voor vervoerskosten.

verzoekt het College

:

bovenstaand onderwerp op de agenda van de vereniging van Friese gemeenten te
plaatsen met ais doel als Friese gemeenten aan te dringen op een wijziging van de
wet, waarbij bovenstaande mening als kader wordt-gebruikt;
deze motie door te sturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal;
deze motie door te sturen naar alle gemeenten in Nederland, met de vraag deze te
steunen om daarmee een signaal af te geven aan de VNG met als doel een
wetswijziging te bevorderen.
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Was getekend,
de heer J. Volbeda,
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