College van B&W en de gemeenteraad
Haarle, 18 november 2012
Geacht college en gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn
Het leerlingenvervoer (LL-vervoer) is al jaren een bron van (financiële) zorg. Voor ouders en kinderen
om alles goed geregeld te hebben en te houden, voor de gemeente omdat het daarnaast ook een
grote kostenpost is.
Momenteel is de wethouder bezig met het OV-maatje project. Een goed project wat kan bijdragen
aan de ontwikkeling van het kind. Dat is de primaire doelstelling. Daarnaast zal als neveneffect ook
een financieel gewin zichtbaar zijn.
Landelijk zijn er veel discussies en initiatieven om de kosten van het LL-vervoer goed zichtbaar te
houden en hebben. Landelijk loopt ook een discussie over het vervoer van kinderen met een
bepaalde signatuur (geloofsovertuiging). Daartoe is een motie verspreid door een raadslid van de
gemeente Gaasterlân-Sleat welke al door ruim 100 gemeenten wordt ondersteund.
HOP heeft vernomen dat ongeveer € 40.000,00 per jaar op basis van signatuur ten laste van het LLvervoer van de gemeente Hellendoorn wordt gebracht.
De fractie van HOP heeft twee vragen op dit terrein:
1. Hoeveel kinderen worden op basis van de signatuur naar de onderwijsinstelling vervoerd via het
LL-vervoer?
2. Welke kosten zijn daarmee verbonden?
Uw antwoord zien we graag via de digitale snelweg tegemoet.
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Geacht college, beste Karin, Rinie en Sonja,
In bijlage een brief van HOP met vragen over het leerlingenvervoer in onze gemeente die wij graag
beantwoord willen hebben vóór de raadsvergadering van 11 december 2012,
zodat wij eventueel een motie "vreemd aan de orde van de dag" hierover kunnen inbrengen.
Vriendelijk verzoek aan de mensen van de griffie onze brief door te sturen aan alle raads- en
commissieleden.
met vriendelijke groet
namens de fractie HOP
Henk Hobert, cie-lid SLZ
Johan Stuut, fractievoorzitter

file://C:\TMP\XPgrpwise\50AC131FHellendoornraadhuis100173306812D8571\GW_00002.HTM

