
 

Aan: het College van B&W  
Van: de Adviesraad WMO& Jeugd 
Datum: 10 juni 2020 
Onderwerp: Kortingsregeling openbaar vervoer voortgezet onderwijs 
 

Geacht college, 

Wij danken u voor uw reactie van 6 mei 2020 op onze brieven van 9 oktober 2019 en maart 2020.  

We zijn blij dat u als college onze zorgen en ons standpunt deelt m.b.t. de uitvoering van de regeling 
Scholierenkorting per trein. Wij zijn ons ervan bewust dat het om een tijdelijke regeling gaat die door 
de provincie gefinancierd en door de gemeente uitgevoerd wordt. Het is een regeling voor 5 jaar 
waarvan het 4de jaar ingaat wanneer de scholen in augustus starten. 

U stelt voor om ons op korte termijn uit te nodigen om samen met u in gesprek te gaan met 
ambtenaren van de provincie. U maakt een voorbehoud voor de huidige situatie. Wij realiseren ons 
dat de maatregelen rond Corona in combinatie met de tijdsdruk, we zitten al weer in juni, lastig is. 

Wij hopen echter dat de situatie van vorig jaar zich niet herhaalt. Wij, maar ook uw ambtenaren 
werden door veel ouders benaderd vanwege de afwijzing van hun aanvraag als gevolg van de 
striktere uitvoering van de regeling. Nogal wat ouders ontvingen die afwijzing tijdens hun vakantie. 
Dankzij verschillen in de uitvoering, die nadat wij aan de bel trokken, gelijkgetrokken zijn, is dat 
gelukkig goed gekomen voor het schooljaar 2019-2020. De ouders werd duidelijk gemaakt dat er een 
eenmalige uitzondering op de regeling werd gemaakt. Wij hebben als adviesraad op verschillende 
momenten vernomen dat het de provincie niet om financiële maar om principiële redenen te doen 
was, de positie van Bogerman Koudum mocht niet in het geding komen. 

Op dit moment worden wij alweer door ouders benaderd met de vraag hoe het nu verder moet. Er is, 
ook bij hen, twijfel aan de juridische houdbaarheid van de regeling. Sommigen hebben hun 
bezwaarschrift van vorig jaar, dat ze gelukkig niet hoefden in te dienen, nog klaarliggen.  

Wij hoeven u niet uit te leggen dat ook in onze gemeente veel jonge gezinnen getroffen zijn door de 
Coronacrisis. De hoge kosten van een treinabonnement naar Sneek vanuit de Zuidwesthoek helpen 
daar niet bij.  

Wij verzoeken u daarom in overleg met de provincie tot een snelle oplossing te komen voor komend 
schooljaar en liefst ook voor 2021-2022, het laatste jaar dat de regeling geldt. Mocht de provincie bij 
haar standpunt blijven dan hopen we dat u bereid bent eigen middelen in te zetten omdat ook u 
constateert dat de centrale positie van de school in Koudum “leidt tot wrange situaties die niet altijd 
het beste zijn voor de scholing, het toekomstperspectief en geluk van betrokken kinderen.”  

Dan is er in principe voldoende tijd om met elkaar na te denken over hoe het vanaf 2022 zou kunnen 
gaan met het voortgezet onderwijs en het vervoer van scholieren uit het gebied langs het spoor tussen 
Sneek en Stavoren. 

Met vriendelijke groet, 

Winkie Zeldenrust, Wietse de Haan, Loek Hogenhout, Gerlof Otter, 
Adviesraad WMO en Jeugd  SWF. 


