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Aan alle raden van Nederland
Geachte Raad,
Bijgevoegd treft u aan een motie van de Raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat inzake Leerlingenvervoer.
Deze motie is aangenomen in de raadsvergadering van 29 mei jl.
Met vriendelijke groet,
Gonny Speersíra-van Brug
Bureau Griffie/plaatsvervangend griffier
tel. 0514-608187
q.speerstra(S)gaasterlan-sleat.nl
aanwezig: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Bezoekjes:

Post.Kires:

Telefoon:

e-mail:

Dübbelsíraat 1

Postbus 30

(0514) 808111

ir if oigigaasterlarysleaŕ ,nl

8561 BC BALK

8560 AA BALK

Fax:

Website:

(0514)608100

wwyaaasterlarysleat.nl

Dìsciairner
De afzender sluit elke aansprakelijkheid uit in verband mei hei niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit bericht is alleen bestemd voorde geadresseerde.
Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u de inhoud van dit bericht te vernietigen.
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Motie
Naar aanleiding van agendapunt 13, Verordening Leerlingenvervoer, van de Raad van
Gaasterlân-Sleat d.d. 29 april 2012.
De raad van de gemeente Gaasterlân-Sleat in vergadering bijeen d.d. 29 mei 2012
Onderwerp: Reactie op de wettelijke kaders aangaande leerlingenvervoer op kosten van de
gemeente.
De raad,
overwegende
dat ouders en verzorgers wettelijk recht hebben op een vergoeding van vervoerskosten voor
kinderen:
* die aangewezen zijn op speciale vormen van basisonderwijs;
* die regulier basisonderwijs volgen buiten de regio, op grond van geloof of overtuiging,
van oordeel
dat ouders/verzorgers van kinderen met een beperking of verstandelijke of lichamelijke
handicap, volledig recht hebben op bovengenoemde vergoeding van de kosten voor vervoer,
van mening
dat ouders/verzorgers die op grond van geloof of overtuiging, zelf de keuze maken voor
regulier basisonderwijs buiten de eigen regio, hierin een eigen verantwoordelijkheid hebben
en daarmee geen aanspraak kunnen maken op gemeenschapsgeld voor vervoerskosten.
verzoekt het College
-

bovenstaand onderwerp op de agenda van de vereniging van Friese gemeenten te
plaatsen met als doel als Friese gemeenten aan te dringen op een wijziging van de
wet, waarbij bovenstaande mening als kader wordt gebruikt;
deze motie door te sturen naar de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal;
deze motie door te sturen naar alle gemeenten in Nederland, met de vraag deze te
steunen om daarmee een signaal af te geven aan de VNG met als doel een
wetswijziging te bevorderen.

Ondertekening en naam:

Was getekend,
de heer J . Volbeda,
fractievoorzitter FNP

