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Geachte wethouder Dols, 
 
 
Hierbij ontvangt u van de Sociale Raad Tilburg het door u gevraagde advies over de “Verordening 
leerlingenvervoer gemeente Tilburg 2020”. In dit advies geven wij onze reactie op de voorliggende 
verordening en benoemen wij nog een aantal aandachtspunten. 
 
Voorgestelde veranderingen 
De veranderingen in deze nieuwe verordening zijn alle in het voordeel van de kinderen, jongeren en 
hun ouders die gebruik moeten maken van leerlingenvervoer. Uiteraard zijn wij daar blij mee en 
spreken onze waardering uit voor het verbeterde beleid. 
 
Zelfstandig reizen bevorderen 
- In deze verordening komt duidelijk naar voren dat de gemeente Tilburg het zelfstandig reizen van 
kinderen en jongeren die gebruik (moeten) maken van leerlingenvervoer wil bevorderen. De Sociale 
Raad Tilburg is het hier van harte mee eens en onderschrijft deze visie. 
- Met de artikelen 11.3 en 17.4 hebt u de mogelijkheid gecreëerd om te oefenen met zelfstandig reizen 
zonder dat het recht op leerlingenvervoer vervalt. Dit is een mooi voorbeeld van kansen bieden aan 
mensen en hen uitdagen om iets te proberen. Door hen de zekerheid te geven dat hun recht op 
leerlingenvervoer blijft bestaan, zullen zij eerder de ruimte voelen om iets nieuws te proberen. Zo is 
beter maatwerk mogelijk.   
 
Regulier onderwijs en bijzonder onderwijs 
De Sociale Raad Tilburg adviseert om in de hoofdstukken 2 en 3 expliciet te benoemen dat het soms 
kinderen betreft die naar het regulier onderwijs gaan maar dat het vooral gaat om kinderen en 
jongeren die om verschillende redenen niet in staat zijn zelfstandig te reizen. Leerlingenvervoer gaat 
per definitie over een kwetsbare tot zeer kwetsbare groep kinderen en jongeren en dat gegeven zou 
ook benoemd moeten worden in de verordening om zo beter zichtbaar te maken dat deze regelingen 
bedoeld zijn voor kinderen en jongeren die niet kunnen wat anderen wel kunnen. 
 
Ouders - verzorgers - sociaal netwerk 
Het is van belang om bij de afweging om wel of geen vervoersregeling te bieden te kijken naar de 
concrete gezinssituatie en naar de belastbaarheid van het gezin. Het kan zijn dat vader of moeder op 
zich over tijd en een vervoermiddel beschikt, maar als dat betekent dat bijvoorbeeld (betaald) werk in 
de knel komt of de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in het geding komt of dit een te zware belasting 
op het gezin legt omdat er bijvoorbeeld nog meer kinderen zijn, dan moet dat zwaar meegewogen 
worden.  
De Sociale Raad Tilburg adviseert een dergelijke brede, integrale afweging te maken en te zorgen 
voor een stabiele basis in het gezin. 
 



 
 
In het advies van de Sociale Raad Tilburg over de "Verordening Jeugdhulp gemeente Tilburg 2019" 
d.d. 30 augustus 2018 hebben wij aandacht gevraagd voor de grenzen wat betreft het sociaal netwerk: 
wat kan er van het netwerk verwacht worden en aan het sociaal netwerk gevraagd worden bij de 
afweging om een vervoersvoorziening wel of niet toe te kennen. Dit heeft indertijd geleid tot de 
volgende adviezen: 

• De Sociale Raad Tilburg adviseert dat bij aanvragen die een structurele vervoersvoorziening 

betreffen ook een regeling komt die structureel en betrouwbaar is.  

• De Sociale Raad Tilburg adviseert uit te gaan van een realistisch beeld van het sociale netwerk 

van inwoners.   
In uw antwoord d.d. 25 oktober 2018 hebt u aangegeven dat bij vervoervoorzieningen "nagegaan dient 
te worden of het inzetten van ouders of iemand uit het sociale netwerk al dan niet leidt tot 
overbelasting". Dit heeft geleid tot de toevoeging van artikel 2.4 lid 2 in de "Verordening Jeugdhulp 
gemeente Tilburg 2019": 
 

Artikel 2.4 Vervoersvoorzieningen 
  2. 
  Bij de toekenning van een vervoersvoorziening waarbij het vervoer wordt verzorgd door de 
  jeugdige zelf, zijn ouders of iemand uit het sociale netwerk is vastgesteld dat dit niet leidt tot 
  overbelasting van degene die de jeugdige vervoert. 
 
De Sociale Raad Tilburg adviseert om vanuit een breed en integraal perspectief te kijken naar het 
kind, de jongere en het gezin om overbelasting te voorkomen. Het door u gewenste maatwerk geeft 
alle ruimte om te komen tot een oplossing die afgestemd is op de specifieke situatie van het 
betreffende gezin.  
 
Beleidsregels  
- De Sociale Raad Tilburg is benieuwd naar uitvoering van dit beleid en hoe dit vastgelegd wordt in 
beleidsregels. Daarin zullen de afwegingen en de criteria voor de diverse regelingen vastgelegd 
worden: wie heeft wanneer recht op een voorziening? Hoe wordt dit gecommuniceerd? Wij worden 
hier graag over geïnformeerd. 
- De Sociale Raad Tilburg adviseert de uitvoering zo te regelen dat rekening gehouden wordt met de 
belastbaarheid van de gezinnen en ervoor zorg te dragen dat de belasting voor de kinderen, jongeren, 
ouders, verzorgers zo laag mogelijk is.  
 
 
 
Signalen  
Vanuit de signalen die wij uit de stad hebben ontvangen, vragen wij nog aandacht voor een aantal 
punten. Deze zijn waarschijnlijk meer van belang voor de uitvoeringsregels dan voor de verordening 
maar wij willen deze alvast aan u meegeven.  
 
- Communicatie 
Duidelijke en tijdige communicatie met ouders, kinderen en jongeren is van groot belang. Het moet 
helder zijn voor ouders waar zij recht op hebben, welke veranderingen er ingevoerd worden en waar 
zij terecht kunnen met hun vragen. 
- Informeer ouders tijdig zodat zij de tijd hebben om zaken te regelen.  
- Er moet ook een communicatiestrategie komen voor andere categorieën betrokkenen, zoals de 
onderwijsinstellingen, de Toegang, zorgaanbieders, onafhankelijke cliëntondersteuners 
(‘meedenkers’).  
- Het tussentijds wijzigen van routes wordt niet altijd overlegd met de ouders en de gemeenten.  
- Hetzelfde geldt voor het tussentijds wijzigen van de chauffeur. Ook dit wordt niet altijd besproken met 
de ouders en de gemeenten.  
- Een andere chauffeur is voor veel kinderen (heel) lastig. Communiceer dit dus tijdig zodat ouders 
hun kind kunnen voorbereiden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
- De chauffeurs moeten voorbereid zijn op de groep kinderen waar zij mee- en voor werken. Dit is in 
het belang van de kinderen, van hun ouders, maar ook in het belang van de chauffeurs.  
- De eerste opdracht van de chauffeur is kinderen op een veilige manier vervoeren dus zijn eerste 
aandacht moet bij het verkeer zijn. Tegelijkertijd gebeurt er tussen de kinderen in de bus ook het een 
en ander wat soms tot lastige of zelfs tot onveilige situaties kan leiden. Dit is vaak niet verwijtbaar 
gezien de beperkingen die kinderen hebben. Wij horen dat er steeds meer aandacht is voor de 
samenstelling van de bussen om dit te voorkomen. Deze situaties komen echter nog steeds voor en 
soms zou een begeleider op de bus een goede oplossing zijn.    
- De maximale vervoerstijd van 90 minuten is voor deze kinderen erg lang. 
- Luister naar de ouders en betrek hen. Zij kennen hun kind het beste en willen graag gehoord en 
gezien worden in de zorg om hun kind.  
- Het gebruik maken van leerlingenvervoer betekent altijd dat het om bijzondere situaties gaat. Neem 
dat dan ook steeds als uitgangspunt.   
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit advies dan horen wij die graag. Wij zijn altijd 
bereid hierover met u in gesprek te gaan.  
 
 
Hoogachtend, 
namens de Sociale Raad Tilburg, 
 

 
Dion van den Berg, 
voorzitter Sociale Raad Tilburg. 
 
 
 
 


