
Was-wordt-tabel: 

1.  Wijziging Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 

 

- Artikel 9, eerste lid (artikel I, onderdeel A, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 
1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend als 
    de afstand van de woning naar de  
    dichtstbijzijnde  toegankelijke school voor: 

a. basisonderwijs als bedoeld in de Wet op 
het primair onderwijs meer bedraagt dan 
zes kilom eter;  

b. speciale basisonderwijs als bedoeld in 
de Wet op het primair onderwijs meer 
bedraagt dan zes kilometer; of 

c. speciaal onderwijs meer bedraagt dan 
zes kilometer. 

 

 

 
1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend als 
    de afstand van de woning naar de  
    dichtstbijzijnde  toegankelijke school voor: 

a. basisonderwijs als bedoeld in de Wet op 
het primair onderwijs meer bedraagt dan 
zes kilometer;  

b. speciaal basisonderwijs als bedoeld in 
de Wet op het primair onderwijs meer 
bedraagt dan zes kilometer; 

c. speciaal onderwijs meer bedraagt dan 
zes kilometer; of 

d. voortgezet speciaal onderwijs meer 
bedraagt dan zes kilometer. 

 

 

- Artikel 17, eerste lid, (artikel I, onderdeel B, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt 

gewijzigd: 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 
1. Als voldaan is aan de afstandsgrens  
    genoemd in artikel 9, eerste lid, verstrekken 
    burgemeester en wethouders aan de ouders 
    van de leerling die een school voor primair 
    onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet 
   (speciaal) onderwijs bezoekt bekostiging op 
    basis van de kosten van het openbaar  
    vervoer.  

 

 
1. Als voldaan is aan de afstandsgrens  
    genoemd in artikel 9, eerste lid, verstrekken 
    burgemeester en wethouders aan de ouders 
    van de leerling die een school voor primair 
    onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet 
    speciaal onderwijs bezoekt bekostiging op  
    basis van de kosten van het openbaar  
    vervoer 

 
 

- de toelichting op artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 
Eerste lid 
Deze vergoeding kan worden verstrekt voor de 
leerling die een basisschool of school voor 
speciaal basisonderwijs (artikel 4 van de WPO) 
of een school voor speciaal onderwijs (artikel 4 
van de WEC) bezoekt. De wet kent in artikel 4 
van de WEC en artikel 4 van de WVO niet de 
mogelijkheid om het zelfstandig reizen van 
leerlingen van het voortgezet (speciaal) 
onderwijs te vergoeden. Als stimulans om 
zelfstandig te gaan reizen gaan wij hier in de 
verordening ruimer mee om en vergoeden wij 
het zelfstandig reizen van leerlingen van het 
voortgezet (speciaal) onderwijs wel. 
 

 
Eerste lid 
Deze vergoeding kan worden verstrekt voor de 
leerling die een basisschool of school voor 
speciaal basisonderwijs (artikel 4 van de WPO) 
of een school voor speciaal onderwijs (artikel 4 
van de WEC) bezoekt. De wet kent in artikel 4 
van de WEC en artikel 4 van de WVO niet de 
mogelijkheid om het zelfstandig reizen van 
leerlingen van het voortgezet speciaal 
onderwijs te vergoeden. Als stimulans om 
zelfstandig te gaan reizen, kiest de gemeente 
Dalfsen er voor om hier in haar eigen 
verordening ruimer mee om te gaan en het 
zelfstandig reizen van leerlingen van het 



 
 
 
De gemeente bekostigt de goedkoopst 
mogelijke wijze van openbaar vervoer. Het gaat 
hierbij om de kosten die met de OV-chipkaart (of 
eventueel een andere, binnen de gemeente of 
regio geldende betaalmogelijkheid) worden 
gemaakt, rekening houdend met kortingen die 
voor de leerling binnen het systeem kunnen 
gelden. 
 
Tweede lid 
…. 

voortgezet speciaal onderwijs wel te 
vergoeden.  
 
De gemeente bekostigt de goedkoopst 
mogelijke wijze van openbaar vervoer. Het gaat 
hierbij om de kosten die met de OV-chipkaart (of 
eventueel een andere, binnen de gemeente of 
regio geldende betaalmogelijkheid) worden 
gemaakt, rekening houdend met kortingen die 
voor de leerling binnen het systeem kunnen 
gelden. 
 
Tweede lid 
…. 
 

 
 

2. Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen 
 

- Artikel 2 (Toepassingsbereik) (artikel I, onderdeel C, van het wijzigingsbesluit) wordt als volgt 

gewijzigd: 
 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

 
Deze verordening is uitsluitend van toepassing 
op aanvragen: 
van eigenaren-bewoners van bestaande 
woningen en aanhorigheden (zoals bijvoorbeeld 
schuren) in de gemeente Dalfsen, wier minimale 
leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd is 
(indien er twee aanvragers zijn voor dezelfde 
woning geldt dit voor beiden), voor het treffen 
van maatregelen in die woningen en 

aanhorigheden, zoals omschreven in artikel 4. 

 
Deze verordening is uitsluitend van toepassing 
op aanvragen: 
van eigenaren-bewoners van bestaande 
woningen en aanhorigheden (zoals bijvoorbeeld 
schuren) in de gemeente Dalfsen, wier leeftijd 
maximaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-
leeftijd is (indien er twee aanvragers zijn voor 
dezelfde woning geldt dit voor beiden), voor het 
treffen van maatregelen in die woningen en 
aanhorigheden, zoals omschreven in artikel 4. 

 

 


