Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 3 van Verordening Leerlingenvervoer Leiderdorp;
Overwegende dat het wenselijk is dat ouders de mogelijkheid hebben zorg en werk te
combineren en dat ouders daarom moeten kunnen kiezen tussen vervoer naar het woonadres
en vervoer naar een opvangadres;
besluiten vast te stellen de volgende

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Leiderdorp
Artikel 1. Berekening van de afstand
Voor het bepalen van de afstand tussen het woonadres en het schooladres maakt het college
gebruik van de routeplanner op www.routenet.nl. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de optie
‘kortste route’, waarna het gemiddelde van zowel de heen- als terugreis wordt vastgesteld. Het
door deze routeplanner aantal uitgerekende kilometers is voor het college te allen tijde
uitgangspunt bij de beoordeling van de aanvraag en voor de bekostiging van
leerlingenvervoer.

Artikel 2. BSO Buitenschoolse opvang: vervoer naar een opvangadres na
schooltijd, anders dan het woonadres
Leerlingenvervoer is uitsluitend bedoeld voor vervoer naar en van school. In bepaalde
gevallen staat het college vervoer toe naar een opvangadres na schooltijd, anders dan het
woonadres. Onder een opvangadres na schooltijd valt in ieder geval niet: een adres voor een
vorm van therapie, dagbehandeling of een sportvoorziening. Er valt in ieder geval wel onder:
geregistreerde buitenschoolse opvang, geregistreerde gastouderopvang, opa of oma, buren. In
andere gevallen beslist het college in het individuele geval of vervoer naar het adres is
toegestaan.
Vervoer van school naar een opvangadres na schooltijd is mogelijk als voldaan wordt aan de
volgende voorwaarden:
1. De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer.
2. Het opvangadres ligt in beginsel binnen de gemeentegrens van Leiderdorp.
3. Een opvangadres buiten Leiderdorp behoort tot de mogelijkheden indien het vervoer
naar het opvangadres niet leidt tot individueel vervoer of om andere redenen niet leidt
tot hogere kosten dan het vervoer naar het woonadres of langere reistijd voor de
overige leerlingen.
4. Er is één opvangadres naast het woonadres toegestaan.
5. Er dient sprake te zijn van een vast patroon, dat wil zeggen één vast opvangadres op
vaste dagen per week.
6. Een volwassene dient ter plekke aanwezig te zijn om de leerling op te vangen. De
chauffeur moet de leerling aan de volwassene kunnen overdragen bij de taxi(bus). Het
college draagt geen verantwoordelijkheid vanaf het moment dat de leerling de
taxi(bus) heeft verlaten.

7. Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de reguliere eindtijd van de school volgens
de schoolgids.
8. Vervoer vanaf het opvangadres naar het woonadres behoort in geen enkel geval tot de
mogelijkheden.

Artikel 3. Beslissing college in gevallen waarin deze regels niet voorzien
In gevallen, de uitvoering van het leerlingenvervoer betreffende, waarin deze beleidsregels
niet voorzien beslist het college.

Artikel 4. Ontzeggen van de toegang tot het vervoer door de gemeente
Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast
vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer
ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerling door agressief gedrag of anderszins
de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt.
Hierbij worden de volgende stappen ondernomen:
1. Klachten worden in beginsel door de vervoerder opgelost.
2. De klacht lijkt niet opgelost te kunnen worden tussen de ouders/verzorgers en
vervoerder of herhaalt zich.
Na de melding van een klacht bij de gemeente Leiderdorp wordt informatie
ingewonnen. In het kader van het onderzoek spreekt de medewerker van de uitvoering
of beleidsmedewerker met vervoerder en ouders/verzorgers (en/of school). Het doel is
om een gezamenlijke oplossing te zoeken voor de klacht. Er wordt onderzocht of de
leerling een andere plek in de bus kan krijgen of er worden andere afspraken gemaakt.
3. Bij een volgende of voortdurende klacht wordt stap 2 herhaald. Het college biedt
ouders/verzorgers een zitplaats aan in de bus gedurende een week, zodat zij hun kind
kunnen begeleiden om begeleiding van de leerling door één van de ouders/verzorgers
mogelijk te maken.
Als er een begeleider meegaat, anders dan de ouder of verzorger en hier kosten aan
zijn verbonden, zijn de kosten voor de ouder/verzorger.
4. Bij een volgende of voortdurende klacht kan een schorsing per direct volgen, voor een
periode van één volle schoolweek. Tijdens de schorsing is de Leerplichtwet onverkort
van kracht. Ouders/verzorgers dienen zelf voor het vervoer van hun kind zorg te
dragen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor de ouders/verzorgers.
5. Bij een volgende of voortdurende klacht wordt de leerling volledig uitgesloten van het
vervoer tot het eind van het schooljaar met een minimum van 3 maanden exclusief
vakanties (schorsing aan het eind van het schooljaar kan dus doorlopen in het nieuwe
schooljaar). Indien ouders/verzorgers na schorsing opnieuw gebruik willen maken van
het leerlingenvervoer dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.
Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Leiderdorp op 11 maart 2014.
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