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Wijzigingen in de Verordening vervoer naar de regionale
nieuwkomersvoorziening primair onderwijs gemeente Medemblik
Algemeen
In de oude verordening wordt vervoer toegekend voor een periode van 20 weken met de
mogelijkheid dit nog tweemaal te verlengen met 10 weken. De nieuwe verordening kent vervoer toe
voor maximaal de duur van de plaatsing op de nieuwkomersvoorziening. Dit is een verbetering in de
praktische uitvoering van de regeling. De wijziging bespaart veel werk en ontlast ouders, de
nieuwkomersvoorziening, de medewerker leerlingenvervoer en Doelgroepenvervoer West-Friesland.
Artikel 4 : Toekenning en duur vervoer


Lid 1 is tekstueel niet gewijzigd maar voor de leesbaarheid puntsgewijs ingedeeld.



Lid 4 is gewijzigd. In plaats van de toekenning van vervoer voor 20 schoolweken geldt nu het
vervoer voor maximaal de duur van de plaatsing. Aan dit artikel is toegevoegd dat het vervoer
stopt zodra de leerling in staat is zelfstandig of met begeleiding te reizen.



Lid 5 met de mogelijkheid het vervoer te verlengen met nog twee keer 10 weken is vervallen.
En ook is vervallen dat de ouders bij een verzoek om verlenging voldoende aan moeten tonen
dat zij of hun netwerk (nog) niet in staat is om de leerling naar school te begeleiden.

Artikel 5: Doorgeven van wijzigingen
Er is een nieuw lid 2 toegevoegd met de verplichting voor de nieuwkomersvoorziening door te geven
als zij de leerling in staat achten zelfstandig of met begeleiding te reizen.
Het oude lid 2 is gewijzigd in lid 3 en lid 3 wordt lid 4. Het nieuwe lid 4 verwijst naar het bepaalde
in lid 1, 2 en 3 in plaats van naar lid 1 en 2.
Artikel 6: Terugvorderen
Dit artikel verwijst naar het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van artikel 5 in plaats van naar lid 1 en 2.
Artikel 7: Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders is gewijzigd in ‘Het college’, zoals is opgenomen bij de
begripsbepalingen.
Artikel 8: Intrekking
Dit artikel is toegevoegd. Hier wordt de oude, op 8 december 2016 vastgestelde, verordening
ingetrokken.
Artikel 9: Inwerkingtreding en citeertitel
Het oude artikel 8 is door toevoeging van het nieuwe artikel 8 gewijzigd in artikel 9. Hierin is
opgenomen dat de verordening in werking treedt op de dag volgend op de dag van de
bekendmaking.
Artikel 10: Citeertitel
Was artikel 9. In de citeertitel is het woord ‘gemeente’ toegevoegd aan de naam van de
verordening.

