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Agendapunt 7
Raadsvoorstel: Vaststellen verordening leerlingenvervoer Gemeente Cranendonck
(registratienummer 2014- 079)
De gemeenteraad van de Gemeente Cranendonck in vergadering bijeen op 28 oktober 2014:
Overwegende dat,

• Degenen, die afhankelijk zijn van leerlingenvervoer ,niet de dupe mogen worden van de
uitgestrektheid van de gemeente Cranendonck. Primair (speciaal) onderwijs, gegeven in een
centrumgemeente, bereikbaar moet zijn voor alle leerlingen uit Cranendonck, die daaraan
behoefte hebben voor hun ontwikkeling, ongeacht de kern, waarin zij wonen

Besluit:
Artikel 15 lid 1 ( 2014-079.7) van de verordening leerlingenvervoer Gemeente Cranendonck:

'Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs
(zoals bedoeld in de wet op het primair onderwijs) meer dan 20 kilometer bedraagt, wordt de
vastgestelde bekostiging verminderd met een van de financiële draagkracht van de ouders
afhankelijk bedrag" als volgt te amenderen in: " meer dan 40 kilometer" enz.

en gaat over tot de orde van de dag

Ingediend door:

Datum: 28 OKT 2014

V '

Motie
De raad van de gemeente Cranendonck in vergadering bijeen d.d. 28 oktober 2014, overwegende dat:
a) de decentralisaties zorgen voor veel veranderingen waarvan de gevolgen nog niet duidelijk zijn;
b) de raad wil dat er snel en adequaat op eventuele problemen wordt gereageerd;
c) het mede daarom belangrijk is dat burgers eventuele problemen zo eenvoudig mogelijk kunnen
aangeven;
roept het college op:
e een ombudsman aan te stellen die klachten van burgers over de decentralisaties verzamelt, onderzoekt
en doorgeeft aan het college met een advies van hoe te handelen;
• te proberen dit in gezamenlijkheid met de A2 gemeenten te regelen;
« indien dit niet lukt binnen A2-verband, dan toch een ombudsman aan te stellen voor de gemeente
Cranendonck.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie Cranendonck Actief!,
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