
 

• De beleidsmedewerker stuurt de adviesaanvraag naar de ASD: info@asdb.nl  

• De ASD stuurt het advies digitaal naar de gemeente: info@gembest.nl  

• De ASD ontvangt een bevestiging van het ingediende advies van info@gembest.nl  

• De beleidsmedewerker voegt het advies van de ASD toe aan het college- of raadsvoorstel. 

• Nadat het college een besluit heeft genomen, informeert de beleidsmedewerker de ASD hierover met het 
daarvoor opgestelde format. De beleidsmedewerker legt uit op welke wijze het advies van de ASD in het 
collegevoorstel is meegenomen. Let op als niet binnen 6 weken een besluit wordt genomen, geeft de 
beleidsmedewerker dit door aan de ASD. De beleidsmedewerker houdt de ASD op de hoogte van de voortgang.  

• Als het een raadsvoorstel betreft, kan de ASD gebruik maken van het inspreekrecht. 
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Thema Jeugd 

College-/raadsvoorstel Collegevoorstel beleidsregels leerlingenvervoer 

Corsa nr voorstel  IN21-01126 

Bijlage(n) Concept beleidsregel leerlingenvervoer 

Beleidsmedewerker Pascal van Bree 

Vakafdeling Afdeling Regie en Ontwikkeling 

Kopiehouder ASD Bram krol 

Kenmerk ASD ASDB21.082.05 

 

 

Advies  
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Best 

 
De Adviesraad Sociaal Domein Best brengt hierbij gevraagd advies uit over het collegevoorstel inzake aanpassing 
verordening en beleidsregels leerlingenvervoer. 
 
Totstandkoming advies 
Voor het opstellen van het advies hebben wij kennis genomen van het beschikbaar gestelde document en is overleg 
gevoerd met de betrokken ambtenaar van de gemeente. Gezien het hier een uitwerking betreft van de reeds in 
november 2019 positief geadviseerde ‘verordening leerlingenvervoer Best 2020’, zijn er geen contacten geweest met 
inwoners en instanties.   
 

Advies/conclusie 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college om wel in te stemmen met het voorstel, met inachtneming van de 
hieronder vermelde argumentatie, risico’s en aandachtspunten. 
 
Argumenten 

Ook leerlingen die onder andere vanwege hun beperking gebruik moeten maken van het leerlingenvervoer hebben 
behoefte aan zelfstandigheid en dit collegevoorstel voor zelfstandig reizen gaat daar op een positieve wijze op in.    
Het reizen met het openbaar vervoer naar een onderwijsinstelling buiten Best verhoogt de zelfstandigheid van die 
leerlingen die dit (na een begeleide start) aan kunnen en werkt daarbij positief op hun ontwikkeling en 
zelfvertrouwen. 
 
Risico’s 

- Financiën 
De keuze voor het gebruik van de mogelijkheid tot zelfstandig reizen mag door de gemeente nooit vanuit 
financiële gronden genomen worden. Het moet een keuze van ouders blijven. 

- Paniek bij leerlingen 
Zeker bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ass) kan het voorkomen dat zij bij een wijziging van 
het ‘normale’ (bijvoorbeeld een andere route door een bus) in paniek raken. Er zijn apps beschikbaar 
(bijvoorbeeld GoOV) die te instaleren zijn op smartphones en die leerlingen in zo’n situatie houvast geven. De 
adviesraad adviseert het College om het gebruik van zo’n app te overwegen. Dit risico gaat pas spelen na de 
periode van het reizen onder begeleiding van vrijwilligers.    
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Aandachtspunten 

- Overleg ouders/verzorgers, leerlingen, scholen 
De adviesraad adviseert het College om deze beleidsregel zelfstandig reizen vooraf goed te bespreken met   
ouders/verzorgers, leerlingen en betrokken scholen. Dit om problemen zoals bij de vorige wijziging in de 
verordening leerlingenvervoer te voorkomen. 

- Vrijwilligheid zelfstandig reizen  
De adviesraad wijst erop dat het zelfstandig reizen altijd een keuze moet zijn voor ouders. Ouders van 
leerlingen met een beperking moeten niet nog extra zorgen over hun kind krijgen als een leerling verplicht 
moet deelnemen aan zelfstandig reizen.  

- Gescheiden ouders 
De adviesraad adviseert het College om te bedenken hoe moet worden omgegaan met de situatie van 
gescheiden ouders, waarin beiden het gezag over het kind hebben, en waar de ene ouder wel akkoord gaat 
met zelfstandig reizen voor het kind en de andere ouder niet.  

 
 
Graag ontvangen wij een reactie op dit advies met daarbij informatie over het door u genomen besluit. 
 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Best, 
 
Datum, 28 april 2021 
 
 
 
Freke van der Esch 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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