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Geachte mevrouw Van der Werf, geachte heer Huizing,

De leden van de Participatieraad zijn niet eensluidend in hun advies over het conceptvoorstel
‘aanpassing verordening Leerlingenvervoer- verruimen OV-vergoeding in Voortgezet Onderwijs’.
Een minderheid is het oneens met de verruiming van de vergoeding. Men is van oordeel dat het de
verantwoordelijkheid van de ouders is om voor het vervoer naar school te zorgen. De OV-vergoeding
in het eerste begeleidingsjaar om de zelfredzaamheid te bevorderen, wordt dan ook als meer dan
voldoende beschouwd.
De meerderheid van de PRZ is echter van mening dat de drempel om van het OV gebruik te maken
zo laag mogelijk moet zijn. Het lijkt niet verstandig om met de vergoeding te stoppen als de leerling
net gewend is om met het openbaar vervoer te reizen. Bovendien is het belangrijk om ouders die het
belangrijk vinden dat hun kind zelfstandig met het OV leert reizen te stimuleren en zo de
samenredzaamheid te versterken.
De redenering dat ouders de problematiek van de jongere zullen gaan opschalen tot het niveau van
een handicap om in aanmerking te komen voor taxivervoer lijkt vergezocht. Sommige ouders zullen
mogelijk aansturen op taxivervoer dat wel wordt vergoed. Dit is natuurlijk een ongewenst effect en
staat de bevordering van het zelfstandig reizen in de weg. Maar als een kind absoluut niet met
openbaar vervoer kan reizen, dan is dit in dat eerste jaar duidelijk geworden. Alleen op basis van de
indicatie die daarop gebaseerd moet zijn, zal het kind dus met een taxi (op kosten van de gemeente)
naar school moeten worden vervoerd.
Verder willen wij er op aandringen om de genoemde klankbordgroep te raadplegen en hun input mee
te nemen in het definitieve advies.

Tot slot zetten wij vraagtekens bij de financiële onderbouwing. De redenering die leidt tot de
uitgesproken verwachting dat deze aanpassing uiteindelijk budgettair neutraal kan verlopen is
flinterdun. De discussie hierover zal mogelijk in de commissie Samenleving worden gevoerd.

Een vriendelijke groet.
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