Aan: College B&W
Van: WMO Adviesraad
Datum: 9 oktober 2019
Betreft: Wat is passend onderwijs? De uitvoering van de regeling voor
scholierenkorting voor de trein in Sudwest Fryslân.
Geacht college,
Het bestuur van de WMO Adviesraad Súdwest-Fryslân nam in zijn vergadering van 23
september jl. kennis van gewijzigd beleid bij de uitvoering van de regeling scholierenkorting
voor de trein in Sudwest Fryslân. Deze (tijdelijke) regeling, door de gemeente in 2017
ingevoerd, wordt sinds 2018 gefinancierd door de provincie.
In juli 2019 kregen we berichten van ouders die een afwijzing ontvingen na hun aanvraag
voor scholierenkorting voor het nieuwe schooljaar, terwijl hun kind(eren) die korting al een of
twee jaar gekregen had(den). De motivatie voor de afwijzing was steeds dat de leerling de
eerste 3 jaar Vmbo, Havo en Vwo op het CGS Bogerman in Koudum had kunnen volgen.
Vanaf het 4de schooljaar zou men weer een aanvraag voor korting kunnen indienen wanneer
men het Vmbo, de Havo of het Vwo afmaakt in Sneek.
Na contact met de betreffende ambtenaar bleek dat er een evaluatie had plaatsgevonden
waarbij de provincie de gemeente erop gewezen had dat de regeling voortaan strikter zou
moeten worden uitgevoerd. De reden hiervan is dat de provincie streng de hand wil houden
aan haar uitgangspunt dat kinderen na de basisschool de eerste jaren voortgezet onderwijs
bij de locatie van Bogerman in Koudum kunnen volgen.
Omdat bij enkele aanvragen wel positief beslist was, is de situatie voor dit schooljaar gelijk
getrokken en kregen de ouders alsnog de korting. Wel werd in de toekenningsbrief vermeld
dat de regeling met ingang van het volgende schooljaar strikt zal worden toegepast. Als de
leerling niet naar de dichtstbijzijnde onderwijssoort (Vmbo, Havo, Vwo) gaat, dan komt die
leerling niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming.
De WMO Adviesraad is van mening dat het niet juist is, en ook niet van deze tijd, om de
korting voor het treinabonnement te beperken tot scholieren die het eerste deel van hun
opleiding in Koudum hebben gevolgd (of al in Sneek op school zaten maar dan geheel op
eigen kosten).
In bijgevoegde notitie willen wij aantonen dat ouders van kinderen met een Vwo of Havo
advies goede redenen hebben hun kind(eren) direct in Sneek voortgezet onderwijs te laten
volgen.

Wij zetten ons als WMO Adviesraad in voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van
voorzieningen in onze gemeente. Naar onze mening vallen ook de scholen hieronder.
Scholieren uit het gebied IJsselmeerkust die na de basisschool direct naar de Havo of het
Vwo in Sneek willen, kunnen vanwege hoge reiskosten min of meer gedwongen worden om
eerst in Koudum naar school te gaan.
We concluderen dat de keuzevrijheid van onderwijs hier in het geding komt; in elk geval kan
er sprake zijn van beïnvloeding door de strikte toepassing van deze regeling.
We willen graag met u in gesprek over de gang van zaken en wachten op uw reactie.
Namens het bestuur van de WMO-Adviesraad
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