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Samenvatting
Voortvloeiend uit de kerntakendiscussie ligt er een bezuinigingsopdracht van € 45.000,=
voor het leerlingenvervoer in Asten. Tijdens de commissievergadering van 12 maart 2012
zijn er aan de commissie Burgers bezuinigingsopties voor het leerlingenvervoer voorgelegd
ter wensen en bedenkingen.
Bij de behandeling in de commissie Burgers leek draagvlak voor onderstaande
bezuinigingsopties:
1. De kilometergrens van 2 kilometer veranderen in 6 kilometer.
2. Afschaffen van het vervoer naar de Brede basisschool de Vuurvogel. Mits er een andere
voorziening in Asten is voor deze kinderen.
3. Afschaffen van de subsidie voor kleutervervoer Asten-Heusden.
Verordening
Vanwege de door te voeren bezuinigingsoptie wat betreft de kilometergrens van 2 km naar
6 km is het nodig de verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2010 te actualiseren.
De aanvragen kunnen dan met ingang van schooljaar 2012-2013 worden getoetst aan deze
geactualiseerde verordening.
Daarnaast is in de nieuwe verordening een technische wijziging opgenomen met betrekking
tot de omschrijving van de term 'gehandicapte leerling'.
Met de vaststelling van de nieuwe verordening komt de verordening van 2010 te vervallen.

Beslispunten
1. Verordening Leerlingenvervoer 2012 van de gemeente Asten vast stellen en in werking
laten treden begin schooljaar 2012-2013.
2. Het vervoer naar de Brede basisschool de Vuurvogel pas afschaffen als er een andere
voorziening in Asten (of omgeving) is gecreëerd voor deze kinderen.
3. Het afschaffen van de subsidie voor kleutervervoer Asten-Heusden.
Inleiding
Er ligt een bezuinigingsopdracht van € 45.000,= voor het leerlingenvervoer in Asten.
Aangezien het leerlingenvervoer voor de gemeente een wettelijke taak is, is er gekeken
welke mogelijkheden van bezuinigen er zijn binnen deze wettelijke taak.
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Gemeenten zijn verplicht een verordening leerlingenvervoer te hebben op basis waarvan
ouders van leerlingen -onder bepaalde voorwaarden- aanspraak kunnen maken op een
vergoeding van de vervoerkosten van en naar school. De wettelijke basis is te vinden in de
Wet
op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet
onderwijs. Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, speciale
scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook gehandicapte
leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs kunnen in aanmerking komen voor
bekostiging van het vervoer.
Wat willen we bereiken
Een bezuiniging van € 45.000,= voor het leerlingenvervoer in Asten.
Wat gaan we daarvoor doen
Bezuiniging kilometergrens wijzigen
Vanwege de door te voeren bezuinigingsoptie wat betreft de kilometergrens van 2 km naar
6 km is het nodig de verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2010 te actualiseren.
De aanvragen kunnen dan met ingang van schooljaar 2012-2013 worden getoetst aan deze
geactualiseerde verordening.
Bezuiniging Brede basisschool de Vuurvogel
De commissie Burgers heeft aangegeven dat deze bezuinigingsmaatregel alleen door kan
gaan als er voor de kinderen die nu naar de Vuurvogel gaan een alternatief is.
Wel moet daarbij rekening gehouden worden met het feit dat we niet aan de ene kant
bezuinigen t.a.v. het leerlingenvervoer en aan de andere kant meer geld uitgeven voor een
alternatief.
De haalbaarheid van een schakelklas in het basisonderwijs in Asten zal serieus onderzocht
worden.
Bezuiniging kleutervervoer Asten-Heusden
Met de contactpersoon van het kleutervervoer Asten-Heusden is gesproken over het
afschaffen van de subsidie. In goed overleg met deze stichting is besloten om de subsidie
vanaf 2013 stop te zetten.
Mogelijke Alternatieven
Bezuiniging Brede basisschool de Vuurvogel
Volgens de wet hoeft de gemeente het vervoer naar de Vuurvogel niet te vergoeden, want
het is regulier basisonderwijs en valt niet onder de voorwaarden om aanspraak te kunnen
maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar school.
Er zou dus besloten kunnen worden om het vervoer naar de Vuurvogel vanaf schooljaar
2012-2013 al af te schaffen, zonder dat er al een andere voorziening voor deze kinderen is.
Risico’s
Bezuiniging kilometergrens wijzigen
De bezuinigingen op het leerlingenvervoer hebben grote gevolgen voor de meeste kinderen
(en hun ouders) die naar de Brigantijn gaan.
Bij een verhoging van de kilometergrens zullen er ouders zijn waarvoor geldt dat, vanwege
het ontbreken van eigen vervoer, werk en/of de schooltijden van andere kinderen uit het
gezin, het halen en brengen slecht realiseerbaar is. Het leerlingenvervoer is echter niet een
voorziening die bedoeld is als oplossing voor deze problemen. Ouders zullen in dat geval
zelf of met elkaar moeten zoeken naar oplossingen.
Bezuiniging Brede basisschool de Vuurvogel
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Als deze bezuinigingsoptie doorgaat voordat er een andere voorziening is voor deze
kinderen zullen deze kinderen aangemeld worden bij de basisscholen in Asten, terwijl deze
kinderen wel extra ondersteuning nodig hebben. Het is van belang dat de betreffende school
dan haar verantwoordelijkheid neemt. Het aannemen van de kinderen met een grote
taalachterstand kan gevolgen hebben voor de leerkracht en de andere kinderen in de klas.
Schakelklas
Voor wat betreft de schakelklas is de gemeente afhankelijk van adequate samenwerking
met andere partijen, aangezien de gemeente dit niet alleen kan financieren. Het is niet
waarschijnlijk dat er vanaf het schooljaar 2012-2013 al een andere voorziening voor de
kinderen die nu naar de Vuurvogel gaan is.
Wat mag het kosten

BSO Brigantijn
Kleutervervoer
AstenHeusden

Bezuiniging
en

Eigen
bijdrage

€ 22.295,00
€ 3.295,00

€ 1.846,00
n.v.t.

Nadeel
eigen
bijdrage*
- € 7.314,00
n.v.t.

Werkelijke
bezuiniging
€ 14.981,00
€ 3.295,00

Bezuiniging 2012
Voor de maanden augustus t/m december 2012 € 6.809,55. Het incidentele nadeel 2012
bedraagt € 38.190,45. Voorgesteld wordt om dit nadeel ten laste van de post onvoorzien
incidenteel 2012 te brengen.
Bezuiniging 2013
De structurele bezuiniging bedraagt € 14.981,00 + € 3.295,00 = 18.276,00 vanaf 2013. Dit
is € 26.724,00 minder dan begroot. Voorgesteld wordt om deze financiële consequenties
mee te nemen bij de voorjaarsnota 2012 en hier dekking aan te wijzen.
Voor het afschaffen van de Vuurvogel zal gekeken moeten worden, of en wanneer er een
voorziening in Asten (of omgeving) gecreëerd kan worden voor deze kinderen.
Als dit gerealiseerd is en het vervoer naar de Vuurvogel kan in de toekomst afgeschaft
worden, zal dit een bezuiniging opleveren van € 21.265,00.
Bijgaand treft u aan:
- Raadsbesluit
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2012
Voor u ligt ter inzage:
-

Verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2010
Verslag commissie Burgers d.d. 23 april 2012
Advies van de adviesraad leerlingenvervoer Asten
Voorbeeld brief die naar ouders gestuurd is
Overzicht scholen leerlingenvervoer Asten.
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