
  

 
 

  

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO) 

 
Van  : VVD – Debbie Kruit 
  
Datum indiening                               : 23 mei 2022 
  
Aan (keuze) : Het college van burgemeester en wethouders 
  
Onderwerp :  Reiskosten scholieren 
  
Wijze van beantwoording : Schriftelijk (binnen 30 dagen) 
  
Datum tussenantwoord : 
(indien van toepassing)   : : 

 

  
Datum beantwoording  : 22 juni 2022 
 
 
Toelichting:  
Afgelopen week kwam namens Provinciale Staten het volgende naar buiten: 
 
Scholieren uit Stavoren, Workum en omgeving krijgen nog twee schooljaren korting op hun 
treinabonnement. Het zijn wel de laatste twee jaren, stelt de provincie. De korting kwam er in 2018 op 
voorspraak van ouders uit Warns. Zij wezen erop dat scholieren uit deze regio zijn aangewezen op de 
trein, terwijl een treinabonnement veel duurder is dan een abonnement voor de bus. Het verschil kon 
oplopen tot € 750 per jaar: € 1.800 euro voor een treinabonnement vanuit Stavoren en € 1.040 voor een 
busabonnement. Het probleem was dat de bus eigenlijk geen optie is voor leerlingen uit deze regio, 
vanwege de veel langere reistijd. De ouders zeiden dat de reiskosten voor veel gezinnen nauwelijks waren 
op te brengen, zeker voor gezinnen met meerdere kinderen. De provincie besloot destijds het verschil 
tussen bus- en treinabonnement te vergoeden, voor leerlingen die instappen in Workum, Hindeloopen, 
Molkwerum/Koudum en Stavoren. De regeling zou na dit schooljaar aflopen. Gedeputeerde Avine Fokkens 
wil deze nu nog eens twee jaar verlengen, tot en met schooljaar 2023-2024. Dat is dan wel de laatste 
keer: vanwege alle financiële problemen met het OV vindt ze het daarna niet meer verantwoord om hier 
nog extra geld voor uit te trekken. Fokkens wijst naar de gemeente en vervoerder Arriva om voor de 
lange termijn een oplossing te bedenken. De regeling wordt overigens geleidelijk populairder. In 
schooljaar 2018-2019 maakten er 174 leerlingen gebruik van, dit jaar zijn dat 208. 
 
In 2017 is in onze gemeente een plan van aanpak armoedebestrijding vastgesteld en daarin staat het 
volgende: 
 
Reiskosten voortgezet onderwijs 
De hoge kosten van het openbaar vervoer voor 12- tot 18-jarigen hebben ongelijke kansen op voortgezet 
onderwijs tot gevolg. Zeker voor leerlingen die ver van Sneek of Bolsward wonen. Het gaat hierbij om 
reiskosten van schoolgaande kinderen wanneer de afstand tot school meer dan 11 kilometer bedraagt. 
Kinderen worden geacht naar de dichtstbijzijnde school te gaan die het onderwijs aanbiedt dat het kind 
moet of wil volgen Ter illustratie: bij Bogerman Koudum/Wommels kan men de vierjarige vmbo-t 
opleiding volledig volgen; voor de havo, het vwo maar ook voor de andere vmbo leerwegen moet een 
leerling na 2 of 3 jaar alsnog naar Sneek of Bolsward om het diploma te halen. Het Wmo-platform, de 
cliëntenraad WWB en de Jeugdgezondheidsdienst hebben signalen dat vanwege hoge reiskosten het 
schooladvies niet wordt gevolgd. Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal 
minimum) kunnen een gratis OV kaart ontvangen, als de reisafstand meer dan 11 kilometer is. Zoals 
hiervoor is vermeld, gaat het om de dichtstbijzijnde school die het onderwijs aanbiedt dat het kind moet 
of wil volgen, volgens het schooladvies. Voor gezinnen met een hoger inkomen wordt met de aanbieder 
van het openbaar vervoer een korting afgesproken. De werkelijke korting is ook afhankelijk van de 
reisafstand tussen woon- en schooladres. 
 



  

 
 

Er is in dit plan van aan pak € 100.000 beschikbaar gesteld voor deze reiskosten. 
 
De VVD vindt het belangrijk dat er geen belemmeringen zijn voor een goede educatie van onze jeugd. Een 
goede opleiding is belangrijk voor hun toekomst. Het volgen van een goede opleiding zou niet belemmerd 
mogen worden door het niet kunnen betalen van reiskosten. Vandaar dat ook de VVD het onderwerp van 
de reiskosten in het plan van aanpak armoedebestrijding ondersteund heeft.  
 
Het plan van aanpak armoedebestrijding is bestemd voor de doelgroep met een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum. Als VVD vrezen wij dat hier ook weer de armoedeval om de hoek komt kijken: 
werkenden met een inkomen boven deze 120% moeten het bedrag volledig zelf ophoesten en komen per 
saldo netto lager uit in hun inkomen dan mensen binnen deze doelgroep. 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1.  Kan het college een overzicht geven van alle reiskosten, die door de gemeente vergoed zijn op basis 
van de aanpak armoedebestrijding en het aantal gezinnen dat daarvan gebruik heeft gemaakt? En 
kan zij ook de hand leggen op een overzicht van de vergoedingen die door de provincie zijn verstrekt 
aan inwoners van onze gemeente op basis van de regeling van de provincie? Graag vanaf het jaar 
2018. 
 

 Antwoord: 
De gestelde vragen gaan over de geldende reiskostenregeling tussen de provincie en onze gemeente. 
Deze regeling loopt vanaf het schooljaar 2018-2019 en is afgesproken voor een periode van vier 
jaar. De huidige regeling stopt per september 2022. 
De provincie heeft ca. € 105.000,- per jaar als bijdrage betaald om ervoor te zorgen dat de 
scholieren vanuit een gezin met een laag inkomen, kunnen studeren. De regeling is bedoeld voor 
inwoners/gezinnen met een bijstandsinkomen, waarvan de kinderen gebruik maken van de 
treinabonnement op de trajecten: Workum-Sneek; Hindeloopen-Sneek; Koudum/Molkwerum-Sneek 
of Stavoren-Sneek. De leeftijdsgrens is vastgesteld van 12 t/m 18 jaar.In 2019 hebben 202 
scholieren gebruik gemaakt van de regeling, in 2020 194 en in 2021 (t/m augustus) 188. 
Van de regeling hebben wij een overzicht bijgesloten, zie bijlage 1. In deze bijlage staan de kosten 
die de provincie heeft betaald voor de regeling. De gemeente heeft ca. € 45.000,- aan de regeling 
uitgegeven.  
 

2.  Is er sprake van over- c.q. onderschrijding van het budget van € 100.000 voor de reiskosten 
voortgezet onderwijs van de gemeente? 
 

 Antwoord: 
Het bovenstaande bedrag staat los van het bedrag dat de provincie besteedt aan dit project. De 
provincie betaalt het subsidiebudget rechtstreeks uit aan Arriva. Dit vindt plaats op basis van de 
gegevens/verantwoording door Arriva. Arriva houdt de aantallen bij van scholieren die gebruik 
maken van deze regeling. Met de gemeentebijdrage van ca. € 45.000,- is er sprake van een 
onderschrijding van het budget. 
 

3.  In hoeverre hebben de regelingen van de provincie en de gemeente elkaar overlapt? Is er sprake van 
onderschrijding van het budget van € 100.000 van de armoedebestrijding van de gemeente door de 
regeling van de provincie? Heeft de gemeente misschien ook reiskosten vergoed terwijl de regeling 
van de provincie niet is aangesproken? 
 

 Antwoord: 
In deze regeling werken de provincie en onze gemeente samen waarbij wij een aantal zaken moeten 
doen (o.a.  bekendmaking van de regeling, innemen en beoordelen van de aanvragen, gegevens 
doorgeven aan Arriva en het maken van een jaarlijkse evaluatierapport). De door de provincie 
betaalde subsidie gaat rechtstreeks naar Arriva. Voor onze gemeente is sprake van een 
onderschrijding van het budget. 
 

4.  Is het college het met de VVD eens dat reiskosten geen belemmering mogen zijn voor een goede en 
passende opleiding van onze jeugd? 
 

 Antwoord: 
Dat is mede de reden geweest om de huidige regeling toe te passen. Wij vinden vrijheid van 
onderwijs een groot goed. In het coalitieakkoord is het onderwerp kansengelijkheid belangrijk en is 
expliciet een zinssnede over de Ov-kaart voor leerlingen opgenomen (p.19). 
 



  

 
 

5.  Is het college het met de VVD eens dat de reiskostenregeling niet moet bijdragen aan de armoedeval 
bij gezinnen? En zo ja, wat gaat het college doen om dit te voorkomen? 
 

 Antwoord: 
Het college is het met de door u gemaakte opmerking eens en houdt de armoedeval scherp in de 
gaten. In de huidige regeling wordt de armoedeval tegengegaan door ook de inkomens boven de 
120% een tegemoetkoming in de kosten van vervoer te verstrekken. 
 

5. Gaat het college proberen om Gedeputeerde Staten op andere gedachten te brengen voor het 
definitief in stemming wordt gebracht bij de Provinciale Staten? 
 

 Antwoord: 
Het college van GS heeft besloten om de bijdrage voor een periode van twee jaar te verlengen en 
daarna te stoppen. In 2023 zijn er nieuwe provinciale verkiezingen. Als college zetten we sterk in op 
een blijvende samenwerking met de provincie als het gaat om brede welvaart. Een essentieel thema 
hierin is de kansen gelijkheid. Het constructief samen optrekken in deze verantwoordelijkheid is 
daarbij onze inzet. 
  

6. Als dit voorstel toch wordt aangenomen door Provinciale Staten, gaat de gemeente dan in overleg 
met Arriva zoals de gedeputeerde suggereert? 
 

 Antwoord: 
In de afgelopen periode is veelvuldig ambtelijk overleg geweest tussen de provincie en onze 
gemeente. In dit overleg is afgesproken om gezamenlijk op een constructieve wijze in overleg te 
treden met Arriva om te kijken en te onderzoeken welke mogelijheden er zijn.   
 

7. Er is een onderschrijding van het budget voor armoedebestrijding. Een bedrag van € 100.000 is in het 
recente verleden daarom begroot voor andere doeleinden, maar door een motie is dat bedrag weer 
gealloceerd aan het budget voor armoedebestrijding. Dit helaas zonder onderbouwing hoe dit bedrag 
goed ingezet kan worden. Als VVD willen wij daarom voorstellen dat mocht de provinciale bijdrage 
komen te vervallen, dit gebudgetteerde bedrag wordt ingezet voor een tegemoetkoming in de 
reiskosten. Is het college bereid hierin mee te gaan? 
 

 Antwoord: 
In de komende periode zullen wij het overleg met de provincie en Arriva aangrijpen om te kijken 
naar de mogelijkheden. Mocht er tijdens het overleg extra gemeentelijke middelen noodzakelijk 
zijn, dan gaat het college op zoek naar een financiële dekking. Het college zal ook dit budget 
daarbij betrekken. 

 

Tussenantwoord (indien van toepassing): 
 
 
 
 
 


