
        

 

 
 
Amendement: Muggen ziften muggen  
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 23 februari 2023, 

 

Constaterende dat: 

• De concept-Verordening een aantal termen bevat die verder verscherpt kunnen worden; 

• In de concept-Verordening ten onrechte het woord "aanbieding” wordt gebruikt, in plaats van 

“aanbod”; 

• In artikel 9 concept-Verordening ten onrechte geen grondslag is opgenomen voor een 

vervoersvoorziening voor voortgezet speciaal onderwijs in de zin van de Wet op de expertisecentra 

(Wec) en voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo); 

• Artikel 19 concept-Verordening onbegrijpelijk is vanwege het ontbreken van een werkwoord; 

• Artikel 27 lid 1 en lid 2 concept-Verordening overgangsbepalingen bevatten die niet van toepassing 

zijn op deze Verordening; 

 

Overwegende dat:  

• Het van belang is dat een Verordening heldere en juiste termen bevat; 

• Het van belang is dat artikel 19 concept-Verordening begrijpelijk is; 

 

Besluit: 

 

a. Overal in de Verordening na het woord “handicap” toe te voegen “of beperking”; 

b. Overal in de Verordening de woorden “gehandicapte leerling” te vervangen door “leerling met een 

handicap of beperking”; 

c. Overal in de Verordening het woord “aanbieding” te vervangen door “aanbod”; 

d. Aan artikel 9 lid 1 Verordening een bepaling sub c op te nemen die luidt: 

“voortgezet speciaal onderwijs in de zin van de Wec en voortgezet onderwijs in de zin van de Wvo 

en de leerling vanwege een handicap of beperking niet in staat is om met de fiets of het openbaar 

vervoer te reizen.”; 

e. In artikel 19 tussen de woorden “Het college” en “een vervoersvoorziening” het woord “verstrekt” 

toe te voegen, zodat er komt te staan “Het college verstrekt een vervoersvoorziening”; 

f. Artikel 27 lid 1 en lid 2 te schrappen en het bestaande artikel 27 lid 3 te hernummeren tot artikel 

27 lid 1; 

 

  



En gaat over tot de orde van de dag. 
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