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Aanleiding
In artike) 5 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen is de aanvraagprocedure geregeld. In
zowel lid 2, als lid 6a van dit artikel is 1 juni als uiterste datum opgenomen waarop de aanvraag
leerlingenvervoer moet worden ingediend voorafgaand aan het nieuwe schooljaar.
Probieemsteiling
In de praktijk blijkt dat de datum 1 juni problemen geeft. Destijds is deze datum overgenomen uit de
modelverordening leerlingenvervoer van de VNG en gekozen omdat het van belang is om de afwikkeling
van de aanvraagprocedures voor de werkelijke aanvang van het schooljaar gerealiseerd te hebben.
Ondanks het uitdrukkelijke verzoek aan onze doelgroep de aanvraag voor 1 juni bij ons in te dienen,
hebben wij het afgelopen jaar nog relatief veel (complete) aanvragen na deze datum ontvangen. Gelet op
de rechtmatigheid is voor deze groep vervolgens een vergoeding toegekend op grond van de
hardheidsclausule. Echter deze werkwijze is erg omslachtig en gesproken kan worden van een oneigenlijk
gebruik van de hardheidsclausule. Deze clausule wordt namelijk toegepast in het geval van bijzondere
omstandigheden, dan wel in uitzonderingssituaties.
Om bovenstaande redenen stellen wij voor de datum verder in de tijd weg te zetten, namelijk 1 juni te
wijzigen in 1 augustus.
Maatregelen
In de eerste helft van 2009 wordt de Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen herzien. In het
jaarmrerkplan van 2008 is hier geen ruimte voor. Wij stellen voor, vooru~lopend op deze herziening, dit
onderdeel aan te passen en mensen toe te staan aanvragen voor leerlingenvervoer voor het schooljaar
2008/2009 na 1 juni 2008 in te dienen. Dit vanuit praktisch oogpunt, klantvriendelijkheid en in het kader van
rechtmatigheid.
Gelet op ons streven het vervoer tijdig te kunnen verzorgen, worden de verkorte aanvraagformulieren voor
het schooljaar 2008/2009 in april 2008 reeds verzonden.
Financiéte gevolgen
Niet van toepassing
Conclusle/advies
- Vooruitlopend op de wijziging van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen de datum
van 1 juni te verschuiven naar 1 augustus;
- De gemeenteraad per brief op de hoogte te stellen van uw besluit.
Overleg met andere afdellngen
Publiekszaken.
Communicatie
De gemeenteraad per brief te informeren.


