
  

 

Amendement “Kilometervreter” 

 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 februari 2023 

 

Constaterende dat 

• In de voorgestelde Verordening bekostiging leerlingenvervoer Haarlem 2023 in 

artikel 9 lid 1 sub b staat te lezen:  

“Een vervoersvoorziening wordt toegekend als de afstand van de woning naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school voor:  

(…) 

b. speciaal (basis) onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs meer 

bedraagt dan zes kilometer.”  

• In de vigerende verordening genoemde kilometergrens gesteld is op één kilometer. 

• In het raadsstuk ter toelichting op deze wijziging is opgemerkt: “De verhoging van de 

afstandsgrens is een druk verlagende maatregel in het leerlingenvervoer die 

doorwerkt in het algemeen doelgroepenvervoer.” , waarbij de druk op het 

leerlingenvervoer veroorzaakt wordt door personeelstekorten. 

• De wethouder ter gelegenheid van de bespreking van de voorgestelde verordening in 

de Commissie Samenleving heeft toegelicht dat de in het raadsstuk vermelde reden 

onjuist c.q. onvolledig zou zijn en de reden gelegen is in de wens om leerlingen 

zelfstandiger en zelfredzamer te maken.  

• Als gevolg van de oprekking van de kilometergrens van één naar zes kilometer 36 

leerlingen leerlingen mogelijk hun recht op vervoer zullen verliezen van de in totaal 

323 leerlingen die gebruik maken van een vervoersvoorziening.  

 

  



Overwegende dat 

• Met de voorgestelde wijziging van de verordening een personeelsprobleem van de 

gemeente wordt afgewenteld op hulpbehoevende leerlingen.  

• Zelfstandigheid en zelfredzaamheden niet bevorderd worden door leerlingen 

simpelweg een vervoersvoorziening te ontzeggen. 

• De voorgestelde verordening voorzieningen in het leven roept om zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid bij de leerlingen te bevorderen.  

• Het voor de genoemde 36 leerlingen die nu vrijwel direct buiten de boot dreigen te 

vallen beter zou zijn om eerst binnen de voorzieningen van de verordening 

zelfredzamer te kunnen worden en pas daarna zelfstandig naar school kunnen.  

 

Besluit in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Haarlem 2023 in artikel 9 lid 1 sub b 

de kilometergrens te behouden op één in plaats van zes kilometer zodat het artikel luidt:  

“Een vervoersvoorziening wordt toegekend als de afstand van de woning naar de 

dichtstbijzijnde toegankelijke school voor:  

(…) 

b. speciaal (basis) onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs meer 

bedraagt dan één kilometer.”  
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