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Aan de Werkgroep Kanteling Doelgroepenvervoer Regio Amersfoort 
t.a.v. de heer H.A.W. (Erik) van Beurden 

Betreft reactie op het Concept Beleidsplan Kanteling Doelgroepenvervoer 

Geachte heer Van Beurden, beste Erik, 

Wij hebben kennisgenomen van het concept Beleidsplan Kanteling Doelgroepenvervoer dat wij 
vorige week kregen toegestuurd en nemen de vrijheid u wat aan/opmerkingen toe te sturen. Wij 
zijn ons ervan bewust dat de mening van onze Baarnse gemeenteraadsfractie, twee leden, in het 
grote samenwerkingsverband weinig gewicht in de schaal zal leggen, maar wij zien toch noodzaak 
die met u te delen.  

Een aantal onderdelen van het beleidsplan baart ons grote zorgen. Zeker waar het betreft de 
maatregel die handelt over het voorbereiden van leerlingen op zelfstandig reizen. Het klopt dat het 
overgrote deel van leerlingen dat gebruik maakt van het speciaal onderwijs reist met de taxi(bus) 
van en naar school. En dat is niet voor niets! Veel van deze kinderen kennen een verstandelijke 
beperking die niet zelden gepaard gaat met stoornissen als autisme, ADHV en/of andere 
gedragsproblemen. Het is van groot belang dat deze kinderen ook op weg naar en van school te 
maken hebben met rust en regelmaat. Reizen per fiets en/of openbaar vervoer is voor veel van de 
kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer praktisch onmogelijk. Wij hebben gesproken 
met een aantal ouders van kinderen die gebruik maken van passend onderwijs buiten de 
gemeente Baarn en die vragen zich echt af waar ‘de bedenkers van dit soort plannen’ mee bezig 
zijn. Heeft men dan geen enkel zicht meer op de realiteit waar onze kinderen mee te maken 
hebben, is de vraag die ons in dezen wordt gesteld.  

Ook in dit beleidsplan wordt de term ‘zelfredzaamheid’ ingezet en wij zijn van mening dat dit 
ingeval de kinderen in kwestie volstrekt onrealistisch is. Wij vragen ons dan ook af of u werkelijk 
met ouders van die leerlingen heeft gesproken zoals in het conceptplan staat vermeld. De reacties 
van ouders waar wij mee gesproken hebben en met wie wij de inhoud van het conceptplan hebben 
gedeeld, reageerden alle zeer negatief.  Een van hen verwoordde het zo: “Met stijgende verbazing 
heb ik het conceptplan geprobeerd te ontcijferen. Waar het in essentie om gaat is dat het 
uiteindelijk een verkapte bezuiniging is en we straks waar het betreft het vervoer met dezelfde 
ellende opgescheept zitten als bij  het zogenaamd passend onderwijs waarbij het grote 
samenwerkingsverband de hand op de knip houdt en de regels bepaalt Dat de gemeente Baarn 
zoveel mogelijk potentiële cliënten richting het OV heeft gebonjourd om zo aan z’n verantwoording 
te ontkomen en dat de kleine gemeentes zich zoveel mogelijk moeten conformeren aan de 
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regionale afspraken terwijl er in een gemeente als Baarn hele andere mogelijkheden en 
onmogelijkheden zijn dan in een grote gemeente als  bv Amersfoort.” 

We kunnen u aangeven dat deze reactie tekenend is voor vrijwel alle opmerkingen die wij kregen 
naar aanleiding van het conceptbeleidsplan. Hierbij merken wij nog op dat ons veel klachten 
hebben bereikt van ouders die sinds de aanvang van het nieuwe schooljaar te maken hebben met 
de ronduit slechte uitvoering van het leerlingenvervoer door nieuwe vervoerders. Wat erg treurig is 
in dit verband, is dat die ouders zich volstrekt niet gehoord weten door vervoerders en 
ambtenaren. 

Tot slot. Met de ouders maken wij ons grote zorgen over de wens tot kantelen die de 
samenwerkende gemeenten kennelijk voorstaan. Het begrip ‘zelfredzaamheid’ kan en mag niet 
worden ingezet als het de kinderen in kwestie betreft. We hopen dat u onze opmerkingen bij het 
concept Beleidsplan Kanteling Regio Amersfoort in het belang van de kwetsbare kinderen serieus 
zult nemen. 

Met vriendelijke groet, 

namens de fractie van de Baarnse Onafhankelijke Partij, 

Kees Koudstaal 

fractievoorzitter BOP


