
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendement: Iets meer ‘zal’, iets minder ‘kan’ 
 
De gemeenteraad van Haarlem, bijeen in vergadering op donderdag 23 februari 2023,  
de Verordening voor bekostigen van het leerlingenvervoer 2023 behandelend 
 
Constaterende dat: 
-in artikel 4 van de nieuwe verordening alleen het werkwoord kunnen wordt gebruikt om de 
relatie tussen de gemeente en de aanvrager vorm te geven. 
 
Overwegende dat: 
-het voor de aanvrager niet duidelijk is of bij de besluitvorming specifieke  
 (vak)deskundigheid wordt ingezet; 
-voor de aanvrager (ouders/verzorgers) een situatie lijkt gecreëerd, waarbij de gemeente  
 geen verplichtingen aangaat. 
 
 
Besluit dat inzake Artikel 4. Gesprek over zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de aanvraag  
 

de tekst van artikel 4. 2: 
Het college kan bij een eerste aanvraag in een gesprek, met de ouders, desgewenst de leerling en 
een deskundige, de noodzakelijk te achten vervoersvoorziening onderzoeken als bedoeld in de 
onderzoeksfase.  
 
vervangen wordt door de onderstaande tekst: 
Het college kan bij een eerste aanvraag in een gesprek, met de ouders, een deskundige als de ouders 

dit verzoeken, en desgewenst de leerling , de noodzakelijk te achten vervoersvoorziening 

onderzoeken als bedoeld in de onderzoeksfase. 

de tekst van artikel 4.5: 
Wanneer de leerling de leeftijd van negen jaar bereikt, kan het college in overleg met de ouders, 
desgewenst de leerling en in samenhang met het ontwikkelingsperspectief een persoonlijk 
vervoersontwikkelingsplan opstellen, waarin de weg naar zelfstandig reizen naar school wordt 
beschreven alsmede de mogelijkheden van de leerling. Dit plan maakt onderdeel uit van het besluit.  
 
 

 



vervangen wordt door de onderstaande tekst: 
Wanneer de leerling de leeftijd van negen jaar bereikt, kan het college in overleg met de ouders, 

desgewenst de leerling en in samenhang met het ontwikkelingsperspectief een persoonlijk 

vervoersontwikkelingsplan opstellen, waarin de weg naar zelfstandig reizen naar school wordt 

beschreven alsmede de mogelijkheden van de leerling. Hierbij wordt het advies van een deskundige 

betrokken.  Dit plan maakt onderdeel uit van het besluit.  

de tekst van artikel 4.6: 
In het persoonlijk vervoersontwikkelingsplan kan het college ondersteuning bieden om de 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling te bevorderen. 
 
vervangen wordt door de onderstaande tekst 
6. In het persoonlijk vervoersontwikkelingsplan zal het college ondersteuning bieden om de 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling te bevorderen, als de ouders  hier om verzoeken. 

 
Joyce Jacobsz 
Frans Smit 
 

 
 


