
                                                                             

                                                       

Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt: 8

Onderwerp: 1e Wijziging Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 
2022 en Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen

Datum: 10 mei 2022

Portefeuillehouder: dhr. J.W. Uitslag en dhr. A. Schuurman

Decosnummer: 1440

Informant: Leo Kortstee
l.kortstee@dalfsen.nl
(0529) 488346

Voorstel:
De 1e wijziging van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 en 
Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen vast te stellen.



                                                                       

Inleiding: 
Eind 2021 zijn zowel de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 
(ingangsdatum 1 augustus 2022) en Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen door de 
gemeenteraad vastgesteld. Bij beide verordeningen blijkt een enkele bepaling juridisch niet goed te 
zijn verwerkt in de betreffende verordeningen. 

Argumenten:
1.1. Het betreffen technische wijzigingen 
Bij zowel de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 als Verordening 
verzilverlening gemeente Dalfsen betreft het een technische wijziging die in de was-wordt-tabel is 
opgenomen. De wijzigingen betreffen:
 - Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 
De wet kent in artikel 4 van de WEC (Wet op de Expertisecentra) niet de mogelijkheid om het 
zelfstandig reizen van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs te vergoeden. Conform 
bestaand gemeentelijk beleid stimuleert de gemeente Dalfsen het zelfstandig reizen en kiest er voor 
om hier in haar eigen verordening ruimer mee om te gaan en ook het zelfstandig reizen via openbaar 
vervoer en fiets in het voortgezet speciaal onderwijs te stimuleren. Dit blijkt niet juist in artikel 9 en 17 
te zijn verwerkt. Ook zijn in artikel 9 enkele tekstuele foutjes gecorrigeerd.

 - Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen 
Zoals in het raadsvoorstel Verzilverlening van april 2021 duidelijk is aangegeven, is de verzilverlening 
bedoeld voor de groep mensen van 58 jaar en ouder die voldoet aan de gestelde voorwaarden. Dit 
betekent een leeftijd van maximaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en niet minimaal 10 jaar 
voor de wettelijke AOW-leeftijd.

1.2 De wijzigingen hebben geen gevolgen voor inwoners
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022
Zoals aangegeven, is de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 nog niet 
in werking getreden en betreft dit voortzetting bestaand gemeentelijk beleid.  

- Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen
De uitleg en besluitvorming over aanvragen verzilverlening vindt tot op heden conform doelstelling 
(bedoeld voor de groep van 58 jaar en ouder) van de Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen 
plaats en heeft dan ook geen effect op ingediende aanvragen.

Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.

Alternatieven:
Niet van toepassing.

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.

Financiële consequenties:
Niet van toepassing.

Communicatie:
Na het raadsbesluit worden de gewijzigde verordeningen op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en 
opgenomen in de online overheidsregelingen. 

Vervolg:
Na vaststelling zal de gewijzigde Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 
op 1 augustus 2022 in werking treden en de gewijzigde Verordening verzilverlening na publicatie.

Bijlagen:
1. was-wordt-tabel wijziging Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 en 



                                                                       

   Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen;
2. 1e wijziging Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 en Verordening 
   verzilverlening gemeente Dalfsen

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de waarnemend gemeentesecretaris/alg. directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



                                                                       

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2022, nummer 1440;

overwegende dat zowel in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 als 
in de Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen een enkele bepaling juridisch niet goed blijkt te 
zijn verwerkt;

gelet op het belang van juridisch correcte verordeningen;

b e s l u i t :

vast te stellen de: 1e wijziging Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2022 en 
Verordening verzilverlening gemeente Dalfsen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 juni 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 


