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Agendapunt
Portefeuillehouder(s)

Dirk Kuipers
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Sabine van Eck

Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van de voorsteller d.d. 11 december 2018;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
overwegende dat een wijziging in de toekenning van vervoer naar een nieuwkomersvoorziening
gewenst is;

besluit
vast te stellen de Verordening vervoer naar de regionale nieuwkomersvoorziening primair onderwijs
gemeente Medemblik

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 28 februari 2019.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Verordening Vervoer regionale nieuwkomervoorziening.

Aanleiding
Leerlingen die gedurende een schooljaar naar een nieuwkomersvoorziening gaan, worden met het
georganiseerd (schoolbus)vervoer tussen hun woonadres en deze nieuwkomersklas vervoerd. In de
huidige verordening is opgenomen dat het (schoolbus)vervoer voor 20 schoolweken wordt
toegekend, met de mogelijkheid dit vervoer nog 2x te verlengen voor een periode van 10 weken.
In deze periode volgt de leerling een traject om de zelfredzaamheid te bevorderen. In de praktijk
blijkt dat een periode van 20 weken om het zelfstandig reizen te leren niet haalbaar is. Uit een
evaluatie is het advies gekomen de verordening hierop aan te passen. In de bijlage vindt u het
verslag van de evaluatie, DOC-18-104791.

Voorstel
De Verordening Vervoer naar de regionale nieuwkomersvoorziening primair onderwijs gemeente
Medemblik vast te stellen.

Beoogd resultaat
Vereenvoudigen van het aanvragen en beschikken van vervoer naar de nieuwkomersvoorziening.
Vervoer toekennen voor maximaal de duur van de plaatsing op de nieuwkomersvoorziening. Als de
leerling eerder in staat is zelfstandig te reizen stopt het vervoer zoveel eerder als mogelijk.

Argumenten
1.1 Het aanpassen van de verordening bespaart alle partijen onnodige inspanning, tijd en werk.
Door eenmalig een vervoersbeschikking af te geven voor maximaal de duur van de plaatsing op
de nieuwkomersvoorziening bespaart dit inspanning, tijd en werk. Het aanvragen van
verlengingen voor vervoer is niet meer nodig.
1.2 Het geeft verlichting voor ouders, school en begeleiders van nieuwkomers.
Ouders kennen de taal nog niet en kunnen het aanvraagformulier voor het vervoer niet lezen en
begrijpen. School of een begeleider moet hen hierbij helpen. Ouders begrijpen niet waarom het
vervoer na 20 weken stopt en er opnieuw een aanvraag moet worden gedaan. Door eenmaal een
vervoersaanvraag voor een geheel schooljaar te doen ontlast hen dit.
1.3 Docenten van nieuwkomersklassen moeten zich niet druk hoeven maken over het vervoer van
de leerlingen. In een nieuwkomersklas leren kinderen de Nederlandse taal maar wordt ook hun
zelfredzaamheid en die van hun ouders gestimuleerd. Zelfstandig reizen kan niet onder druk van
het vervoer binnen 20 weken worden gerealiseerd. Daarnaast is het in gaten houden van en
helpen bij verlengingsaanvragen voor het vervoer een onnodige belasting voor de school.
1.4 Het ontlast de medewerkers leerlingenvervoer.
De medewerker leerlingenvervoer van de gemeente Medemblik bewaakt de termijnen en
informeert de nieuwkomersklas over de einddatum van het vervoer, zorgt voor
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verlengingsformulieren en geeft beschikkingen af. Doelgroepenvervoer in Hoorn organiseert het
vervoer voor de gemeente en moet de vervoersperiode bij verlengingen steeds aanpassen.

Kanttekeningen
1.1 De scholen moeten de zelfredzaamheid van de kinderen en ouders blijven stimuleren.
Deze verantwoordelijkheid ligt bij de scholen. Zij hebben hiervoor hun eigen actieplan. Het
aanpassen van de verordening zal dit niet veranderen of vertragen.

Financiën
De wijziging heeft geen financiële gevolgen.

Uitvoering/evaluatie
De uitvoering van de verordening ligt bij de medewerker leerlingenvervoer van de gemeente
Medemblik.

Communicatie
Na vaststelling van de verordening publiceren we de verordening op www.overheid.nl.
gepubliceerd.
Nieuwkomersvoorziening brengen we op de hoogte van de wijzigingen.

Bijlagen
1. DOC-18-101004 Verordening Vervoer naar de regionale nieuwkomersvoorziening primair
onderwijs gemeente Medemblik
2. DOC-18-104791 Bijlage 2: Verslag van de evaluatie van de Verordening
3. DOC-18-106977 Bijlage 3; Wijzigingen in de verordening

Commissie
Behandeld in de commissie d.d. 7 februari 2019
Behandeld in raadsbrede commissie d.d. 14 februari 2019
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