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Extra aanvullende vragen Jaarverslag LP RMC VSV en LLV 

 

In het  Jaarverslag LP RMC VSV en LP zijn erg veel cijfers terug te vinden.  

Na de informatieronde op 8 mei  hoorde ik in een nieuwsuitzending over leerlingenvervoer voor 

asielkinderen.  

In het genoemde Jaarverslag is hiervan niets terug te vinden. Geen enkel getal, geen enkele verwijzing.  

Hierop ben ik gaan zoeken en vond bij de VNG  informatie inzake gemeentelijke regelingen over dit 

onderwerp die ik via onderstaande link met u wil delen: 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/leerlingenvervoer/vraag-en-antwoord/hoe-is-het-

leerlingenvervoer-voor-nieuwkomers-geregeld 

 

Over de eerste groep ( leerlingen die in een noodopvang of AZC verblijven) zijn geen vragen aangezien 

het COA dit vervoer bekostigt en hierin de gemeente geen rol speelt. 

 

Over de tweede groep leerlingen (leerlingen die niet in een azc of noodopvang verblijven) zijn wij van 

mening dat zij goed (Nederlandstalig) onderwijs nodig hebben als zij later willen functioneren in onze 

maatschappij. Toch hebben wij als Sociaal Actieve Burgerpartij enkele vragen: 

 

1. Voor hoeveel kinderen behorende bij groep 2 regelt de gemeente Maastricht het leerlingenvervoer? 

2. Heeft de gemeente Maastricht afspraken met scholen, waarop kinderen slechts gedurende een 

dagdeel onderwijs volgen (bijvoorbeeld taalles), over het vervoer van school naar school of komen deze 

kosten volledig op het conto van de gemeente? 

3. De gemeente kan in aanmerking komen voor een compensatie via het gemeentefonds indien er door 

een ‘verhoogde instroom’ meer geld moet worden uitgegeven aan leerlingenvervoer. Heeft de 

gemeente Maastricht een aanvraag ingediend betreffende de genoemde compensatie? Zo ja, is deze 

aanvraag gehonoreerd en waar kan ik deze gegevens terugvinden? 

4. Maastricht huisvest meer statushouders dan de partners die deelnemen  in de Gemeenschappelijke 

regeling leerlingenvervoer . Komen de kosten toch geheel voor rekening van Maastricht of is er een 

aparte verdeelsleutel voor statushouders afgesproken? Indien u besloten heeft om geen aparte 
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verdeelsleutel af te spreken over de kosten van deze groep leerlingen handelt u dan niet in strijd met 

met de wet dualisering gemeentebestuur waarin duidelijk staat vermeld dat de gemeenteraad kaders 

stelt? 

 

Namens de Sociaal Actieve Burgerpartij 

Wim Schulpen (woordvoerder Onderwijs) 


