Motie Leerlingenvervoer
De gemeenteraad van Duiven in vergadering bijeen op dinsdag 22 juni 2021,

Constaterende dat;
●

●

●

Tijdens de Speakerscorner van 8 juni 2021 door ouders ingesproken is
met betrekking tot veranderingen van de uitvoering van de huidige
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Duiven 2014;
Het brengen van de kinderen van en naar een vaste opstapplaats enorm
belastend is voor deze ouders, zeker als er ook nog andere jonge kinderen
in het gezin zijn;
Voor veel ouders de verhoging van de eigen bijdrage én de verplichting
om één maal per week deze kinderen zelf naar school te brengen net een
stap te veel is of zelfs onmogelijk omdat er geen vervoermiddel aanwezig
is.

Overwegende dat;
●
●
●
●

●

In 2015 opstapplaatsen gebruikt zijn, maar nadat het leerlingenvervoer
werd ondergebracht bij Avan, de gemeente gestopt is met opstapplaatsen;
Hierdoor ouders die na 2016 gebruik maken van leerlingenvervoer het
fenomeen opstapplaatsen niet kennen;
De betreffende ouders via een brief zijn geïnformeerd en blijkbaar die brief
voor onduidelijkheid heeft gezorgd;
Ouders aangeven verrast te zijn over deze gang van zaken, zich overvallen
voelen door de invoering van opstapplaatsen en zich afvragen of weer
teruggegaan kan worden naar de bestaande/huidige situatie zonder
opstapplaatsen;
De gemeente verantwoordelijk is voor onderwijs dat voor iedereen
toegankelijk is en dit zo moet blijven.

Verzoekt het college
●

●

●

●

Zorg te dragen voor het feit dat alle leerlingen, net als voorgaande jaren,
ook schooljaar 2021-2022 en verder, passend vervoer hebben, zodat zij
naar school kunnen;
Om de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Duiven
2014 voor komend schooljaar niet toe te passen, maar op dezelfde manier
uit te voeren als in het huidige schooljaar 2020-2021;
Oog te houden voor maatwerk en zo nodig, samen met ouders, op zoek te
gaan naar oplossingen, zodat zij niet buiten de boot vallen of ineens voor
onverwachte situaties komen te staan en daardoor geen gebruik kunnen
maken van het leerlingenvervoer;
De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Duiven 2014 te vernieuwen
en dit uiterlijk in Q4 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen inclusief
het advies van de Raad voor Sociaal Domein Duiven, waarbij ook gekeken
wordt om voor meerdere jaren een beschikking te maken, zodat ouders
niet ieder jaar een nieuwe aanvraag hoeven te doen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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