Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Ralph van Hertum en Anita Pijpelink (PvdA) ingevolge artikel 44
reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 033.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake OV-kosten
Zeeuwse scholieren

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 12-10-2015)
1.

Heeft het college kennisgenomen van
deze artikelen?
Onderschrijft het college dat sinds 2010
de OV-abonnementen voor scholieren
met 25% zijn gestegen?
Is dit overeenkomstig het beleid zoals
dat bij de nieuwe concessieverlening is
overeengekomen?

1.

Ja, wij hebben kennis genomen van de
artikelen in de PZC.
De stelling dat de OV-abonnementen sinds
2010 met 25% zijn gestegen is onjuist. Voor
een door MBO-leerlingen veel gebruikte
abonnementsvorm (het zogeheten 5-sterabonnement) zijn de tarieven met ca. 12%
gestegen; van € 1.008,32 (2010) naar
€ 1.137,33 per jaar.
Deze stijging is beleidsconform, zowel onder
het oude als het huidige beleid.

2.

Uit het artikel blijkt dat 1846 leerlingen in
het voortgezet onderwijs en 571
leerlingen in het MBO een busabonnement hebben.
Kan het college ook aangeven hoeveel
leerlingen uit het voortgezet onderwijs
een andere school kiezen dan de
dichtstbijzijnde?
Wat is daarvan de reden?

2.

Nee. Wij beschikken niet over de daarvoor
benodigde informatie.
Leerlingen zijn vrij om te kiezen voor een
andere school dan de dichtstbijzijnde.
Daaraan kunnen diverse redenen ten
grondslag liggen, zoals voorkeur voor een
specifieke opleiding of de denominatie van
de school.

3.

Omdat Zeeland een dunbevolkt gebied is 3.
worden onderwijsvoorzieningen steeds
meer geconcentreerd waardoor er
grotere reisafstanden in Zeeland zijn.
Kan het college een overzicht geven van
de gemiddelde reisafstand voor scholieren per provincie en wat zijn de
gemiddelde reiskosten voor scholieren
per provincie?

Nee. Wij beschikken niet over de daarvoor
benodigde (en deels privacygevoelige)
informatie over o.a. reisafstanden en
reisfrequenties van scholieren.
De uitkomsten zijn ook afhankelijk van
geografische en demografische omstandigheden, die per provincie sterk verschillen.

4.

Kunnen leerlingen onder bepaalde
voorwaarden een tegemoetkoming in de
reiskosten krijgen van de gemeente?
Zo ja, wat zijn deze voorwaarden?
Kan het college ons ook informeren
hoeveel leerlingen zo'n tegemoetkoming
krijgen door een overzicht toe te voegen
per gemeente? Kan het college ook een
overzicht meesturen hoeveel de tegemoetkoming per gemeente per leerling
is?

Ja. Leerlingenvervoer is een gemeentelijke
verantwoordelijkheid. Leerlingen hebben
doorgaans recht op een vergoeding van de
gemeente als ze een school voor speciaal
basisonderwijs of het speciaal voortgezet
onderwijs bezoeken en/of een school
bezoeken op grond van geloofs- c.q.
levensovertuiging en deze scholen verder
dan 6 kilometer van het woonadres gevestigd
zijn. De voorwaarden kunnen verschillen per
gemeente.

4.

Voor het schooljaar 2015-2016 hebben de
Zeeuwse gemeenten in totaal 1.784
beschikkingen afgegeven. De aantallen per
gemeente zijn als volgt: Kapelle 32,
Schouwen-Duiveland 135, Noord-Beveland
51, Goes 61, Tholen 236, Borsele 120, Hulst
120, Sluis 109, Terneuzen 267, Reimerswaal
200, Veere 98 en Vlissingen/Middelburg 355.
Door de verschillen in de bekostiging is het
niet mogelijk om aan te geven hoeveel de
tegemoetkoming per leerling bedraagt.
5.

In de Statenvergadering van 25 september 2015 is een motie aangenomen om
met de landelijke overheid in overleg te
treden om ingaande het schooljaar
2016/2017 de gratis OV-kaart in te
voeren in plaats van 1 januari 2017.
Welke initiatieven heeft het college
inmiddels genomen?
Heeft een overleg al tot resultaat geleid?

5.

We hebben in IPO-verband aandacht
gevraagd voor de motie en geconstateerd dat
er onvoldoende draagvlak is om versnelde
invoering van de OV-kaart voor MBO-ers bij
het rijk te bepleiten.
Diverse (opbrengstverantwoordelijke)
Provincies verwachten ongewenste derving
van reizigersopbrengsten en veranderende
reispatronen, die tijd vergen om de
dienstregeling daarop aan te passen.
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