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Van: Adviesraad Sociaal Domein Dinkelland. 
Datum: 11 april 2021. 
Aan: Margarita Vastert. 
Onderwerp: Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Dinkelland 2021. 
Uiterste Aanleverdatum advies:  13 april 2021. 
Planning besluitvorming: 26 april in B&W, 25 mei in de Raad. 
Regelgeving:      Wet leerlingenvervoer. 
Bijlagen: 2 
Terugkoppeling 6 april toelichting, terugkoppeling met reactienota na vaststelling door de 

Raad.  
Welke onderdelen:      Hele verordening. 
 
 
De verordening leerlingenvervoer zoals deze door de Gemeente Dinkelland in gebruik is 
genomen in 2018, is geactualiseerd zodat de verordening aansluit bij de huidige wet- en 
regelgeving. 
 
De Adviesraad reageert op de aanpassingen die de gemeente Dinkelland heeft aangebracht. 
 
 
Algemeen 

• Een compliment over de samenwerking met de verschillende partijen.  
 

• De volledige aanlevering en duidelijke mondelinge uitleg maakten het voor ASDD mogelijk om 
snel een advies te kunnen geven. Dank daarvoor aan de betrokken ambtenaren. 
 

• Goed dat er uitzonderingen mogelijk zijn en er dus een gepaste regeling kan ontstaan tussen 
partijen. 

 
 
Proces aanvraag:  

 
Opmerking: 
Een inwoner moet zijn verhaal doen bij een WMO medewerker/medewerker Jeugd en nogmaals bij de 
medewerker die gaat over leerlingenvervoer.  

 
Advies:  
De ASDD adviseert de gemeente Dinkelland deze werkwijze te ondervangen zodat de inwoner maar 
één keer zijn verhaal hoeft te doen en de ambtenaren dit intern communiceren. 

 
 
Artikel 9 
 
Opmerkingen:  
Er wordt in plaats van ondersteuningsplan nu gesproken over ontwikkelingsperspectief.  

• Wordt dit door de betreffende school gemaakt en noemen zij dat dan ook 
ontwikkelingsperspectief of is er een kans dat er van het ondersteuningsplan vanuit de school 
nu nog weer een extra ontwikkelingsperspectief gemaakt moet worden door de gemeente?  

• En zo ja, wat betekent dit voor de belasting van de inwoner/ouder en het tijdspad.  
 
Advies 
De ASDD adviseert de gemeente Dinkelland om bovengenoemde te onderbouwen/te checken en er 
voor zorg te dragen dat er maar 1 plan nodig is om onnodige belasting en tijdsdruk voor zowel de 
ambtenaar als de inwoner te voorkomen.  
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Artikel 10, lid 4a: 
 
Opmerking:  
Deze zin loopt niet.   
 
Advies: 
De ASDD adviseert de gemeente Dinkelland het woord ‘is’ toe te voegen na leerling. 

 
  

Artikel 19:  
 
Opmerking: 
Dit artikel bestaat uit verschillende lettergroottes. 
 
Advies: 
De ASDD adviseert de gemeente Dinkelland de lettergrootte in het genoemde artikel aan te passen. 
 
 
Artikel 21 lid 1c: 
 
Opmerking: 
Dit artikel heeft een taalfout: door de oudersten. 
 
Advies: 
De ASDD adviseert de gemeente Dinkelland het woord ‘oudersten’ aan te passen naar “ouders”. 
 
 
Artikel 26 
  
Opmerking: 

• In dit artikel staat een tabel met inkomensgrenzen. Betreft het hier bruto of netto bedragen? 
   

Advies: 
De ASDD adviseert de gemeente Dinkelland om de tabel te definiëren.  
 
 
Advies uitgebracht d.d. 11-04-2021 te Denekamp. 
 
 
Handtekening Voorzitter   Handtekening Bestuurlijk Secretaris 
Petra Droste     Monique Eefting 
 
 
…………………………………….  ……………………………………. 


