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Snmenuattíng

I. is 16 jaar oud. I. heeft een beperking, waardoor zij alleen heel korte afstanden
kan lopen en veel pijn heeft. Om zich te verplaatsen heeft zij een rolstoel
nodig. Om naar haar nieuwe school VSO De Brug te gaan heeft ze

leerlingenvervoer per luchtgeveerde taxi nodig. De gemeente Capelle aan den
IJssel kent zowel de aanvraag voor de rolstoel als voor het leerlingenvervoer
toe. I. en klager, haar vader, zijnechter ontevreden: de gemeente levert de
verkeerde rolstoel en de beslissing op de aanvraag voor het leerlingenvervoer
duurt veel te lang.

Klager dient een klacht in bij de gemeente over de levering van de verkeerde
rolstoel en over de lange duur van de afhandeling van de aanvraag
leerlingenvervoer. Beide klachten vindt de gemeente ongegrond. Klager is
ontevreden over de reactie van de gemeente en vraagt om die reden aan de
kinderombudsman om een onderzoek naar de klachten in te stellen. De
kinderombudsman spreekt met I. over de rolstoel en het leerlingenvervoer dat
ze nodig heeft. Ook stelt de kinderombudsman vragen aan de gemeente en
aan klager en I.

De kinderombudsman is van oordeel dat de klachten van klager en I. over de
gemeente Capelle aan den IJssel gegrond zljn.De gemeente is niet voldoende
zorgvuldig geweest en heeft te lang gedaan over de toekenning van het
leerlingenvervoer. Het recht op onderwijs van I. is hierdoor in de knel geraakt.
Ten aanzien van de aanvraag van een rolstoel oordeelt de kinderombudsman
dat de gemeente de beslissing op de aanvraag onvoldoende zorgvuldig heeft
voorbereid. De klachten van klager en zijn dochter l. zijn gegrond.

De kinderombudsman doet de gemeente een aanbeveling:

Zorg eraoor dat het recht op onderwijs aan kinderen die afhankelijk zijn aan

leerlingenaerl,oer te allen tijde wordt gewaarborgd. Dat betekent dat de gemeente bij
aanarngen uoor leerlingenaeraler altijdbij de aanarager moet aragen nnar de termijn
wflarop een besluit genomen moet zijn.

De gemeente laat weten dat zíj het ook belangrijk vindt om tijdig te beslissen
op aanvragen voor leerlingenvervoer. De gemeente informeert ouders daarom
ruim voor het einde van het schooljaar met een brief dat zljvoor het nieuwe
schooljaar een aanvraag leerlingenvervoer kunnen indienen. De gemeente
beslist snel op deze aanvragen.
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De kinderombudsman vindt dat de gemeente met deze werkwijze aan zijn
aanbeveling tegemoet komt voor wat betreft kinderen die al leerlingenvervoer
hebben. Maar in die situaties waarbij er met een kind in het lopende schooljaar
iets gebeurt biedt deze handelwijze van de gemeente geen oplossing. En daar
ging deze klacht over. De kinderombudsman verwacht dat de gemeente ook in
deze onverwachte situaties maatwerk levert. Daar hebben deze kinderen recht
oP.
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Inleiding
I. is 16 jaar oud. I. heeft een beperking, waardoor zij alleen zeer beperkte
afstanden kan lopen en veel pijn heeft. Om zich te verplaatsen heeft zij een
roistoel nodig. Om naar haar nieuwe school VSO De Brug te gaan heeft ze
leerlingenvervoer per luchtgeveerde taxi nodig. De gemeente kent zowel de
aanvraag voor de rolstoel als voor het leerlingenvervoer toe. I. en klager, haar
vader, zijn echter ontevreden: de gemeente levert de verkeerde rolstoel en de
toekenning van het leerlingenvervoer duurt veel te lang.

Naar aanleiding van de klacht, de interne klachtbehandeling en de resultaten
van het onderzoek stelde de gemeentelijke kinderombudsman zijn
bevindingen op. Klager en gemeente hebben de gelegenheid gekregen om
daarop te reageren. De kinderombudsman stelt nu zijn bevindingen definitief
vast en geeft zijn oordeel over de klachten.

Klachten
Klacht 1 De gemeente heeft geen maatwerk geboden. De gemeente heeft

niet alles in het werk gesteld om het recht op ondenvijs van I. te
waarborgen. De afhandeling van de aanvraag leerlingenvervoer
heeft langer geduurd dan noodzakelijk.I. kon daardoor pas per
januari 2019 naar VSO De Brug.

Klacht 2 Ten aanzien van de verstrekking van een rolstoel heeft de
gemeente de beslissing op de aanvraag onvoldoende zorgvuldig
voorbereid.

Onderzoek
Op 6 december 2018 vraagt de gemeentelijke kinderombudsman de gemeente
de klachten te behandelen. Op 26 februari 2019 reageert de gemeente
inhoudelijk op de klaóten. De gemeente verklaart beide klachten ongegrond.
Omdat hij ontevreden is over de reactie van de gemeente, benadert klager de
kinderombudsman weer. Op 9 mei 2079 start de kinderombudsman een
onderzoek en stelt een aantal vragen aan de gemeente. De gemeente
beantwoordt die vragen op Z1juni 2019. Klager reageert daarop per mail van7
juIi2019.
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Op 22 juli2079 stuurt de kinderombudsman de bevindingen en het voorlopig
oordeel met een aanbeveling naar klager en de gemeente. Klager reageert op
27 juli2079 per mail. De gemeente vraagt op 5 september 2019 om in een
gesprek om haar reactie te kunnen toelichten. Dat gesprek vindt op 23

september 2079 pLaats. Het verslag van dat gesprek stelt de kinderombudsman
op 24 september op en stuurt het naar de gemeente. Op 3 oktober 2019

reageert de gemeente op het verslag. Bij brief van L4 november 2019 reageert
de gemeente op de aanbeveling van de kinderombudsman.

Beaindingen

De kinderombudsman gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

Leerlingenaeraoer

1'. I. is 16 jaar oud. I. heeft een beperki.g, waardoor zij alleen zeer beperkte
afstanden kan lopen en veel pijn heeft. I. woont samen met haar ouders in
Capelle aan den IJssel.

2. Door haar beperking kanzlj niet zelfstandig naar school. Sinds januari 2018
is I. per luchtgeveerde taxi naar het Ifsselcollege in Capelle aan den IJssel

gebracht. Klager heeft die kosten zelf betaald, ca 300 euro peÍ maand.

3. Bij de start van het schooljaar 2078-2019 - I. zit dan in 4 HAVO - heeft het
IJsselcollege I. laten weten dat zij haar vanwege haar beperking niet langer
passend onderwijs kunnen bieden. Er wordt een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs afgegeven. I.
is per september 2018 welkom op het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
De Brug in Rotterdam. In de periode september tot en met december 2018

heeft I. nog het IJsselcollege bezocht en daar beperkt onderwijs gevolgd.

4. Sinds juli 2018 ontvangt I. van de gemeente een PGB voor therapie en het
luchtgeveerde taxivervoer daarheen. Het CJG heeft deze aanvraag
gocdgekeurd mede op basis van een medische verklaring van de jeugdarts
van het CJG. Het CJG wijst klagcr cr cind juli 2018 op dat I. mogclijk in
aanmerking komt voor leerlingenvervoer naar SVO De Brug. Klager kan de
kosten daarvary ca 400 euro per week, niet zelf betalen.

5. Op 9 augustus 2018 dient klager voor L een aanvraag in bij de gemeente
voor leerlingenvervoer per luchtgeveerde taxi. Op 4 september neemt de
medewerker WMO per email contact op met het ClG. De medewerker
vraagt o.a. naar het medisch advies van het CIG. Omdat het CIG niet weet
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over klager daarvoor toestemming heeft gegevery verwijst het CJG de
medewerker WMO hiervoor diezelfde dag naar klager. Op 6 september
2018 geeft de medewerker WMO opdracht aan Treve Advies Zorg, Wonen
en Welzijn (voorheen Trompetter & Van Eeden) om medisch advies uit te
brengen in verband met deze aanvraag. In een mail van 28 september 2018
schrijft klager aan de medewerker WMO dat hij elke week van dinsdag tot
en met vrijdag vanaf 16.30 uur beschikbaar is en anders op 22 en23 oktober
2018 de hele dag. Op 22 oktober 2018 legt een medewerker van Treve
Advies Zorg, Wonen en Welzijn (hierna: Treve) een huisbezoek af . Op 25

oktober 2078 vraagt Treve medische informatie op bij de behandelaar van
I.. Op 5 december 2078 heeft Treve telefonisch contact met de behandelaar
van I.. Op 10 december 2018 brengt Treve advies uit aan de gemeente. In
het besluit van de gemeente van 18 december 2018 wordt de aanvraag
leerlingenvervoer in de vorm van luchtgeveerd taxivervoer toegekend.

6. Per januari2079 start I. op VSO De Brug. Doordat I. in de periode
september - december 2078 slechts beperkt onderwijs heeft gevolgd op het
IJsselcollege, kan zlj dit schooljaar niet al een aantal eindexamens doerL
zoals zij gepland had. Hierdoor heeft zij een onderwijsachterstand
opgelopen.

Rolstoel

Op 8 juli 2018 heeft klager bij de gemeente, afdeling WMO, een aanvraag
voor een rolstoel ingediend. In de begeleidende brief bij de aanvraag
schrijft klager: "In het aerleden op L8 december 201-5 hebben wij een

rolstoelaanaraag uoor onze dochter I. H. gedaan. Na reaalidatíe konden wij
gelukkíg 8-9-2016 de rolstoel weer bij u inleaeren. Helaas heeft I. H. dezelfde

CRPS klachten op dit moment weer terug gekregen. ... I. H. eraaart door haar
aandiening mobiliteitsbeperkingen. Zij kan op dit moment: 4 minuten met krukken
Iopen. Voor langere afstanden is zij aftankelijk aan haar leenrolstoel en taxi."

8. Op 21. augusfus 2018 is er telefonisch contact tussen de medewerker WMO
en de echtgenote van klager over de aangevraagde rolstoel. In het
gespreksverslag staat: "Tijdens dit gesprek is duidelijk geworden dat I. door haar
aandoeningen(en) bEerkingen onderaindt. Hierdoor eranart zijbelemmeringen op

het gebíed: - het aerplaatsen in en om de woning". De echtgenote van klager
stuurt het gespreksverslag ondertekend op 23 augustus 20L8 naar de
gemeente.

9. In de WMO rapportage van de gemeente van 30 augustus 2018 concludeert
de medewerker WMO ten aanzien van de aangevraagde rolstoel: "Aga de
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aandoening kan I. momenteel geen lange afstanden lopen. ... Met het aerstrekken

ann een handbewogen rolstoel aoor kortdurend gebruik wordt cliënte adequaat

gecompenseerd. ... Een rolstoel uit categorie 1 is uoldoende clmpenserend." Het
indicatieadvies van de medewerker WMO is positief en luidt ten aanzien
van de te verstrekken rolstoel; "Rolstoel incidenteel".

10. De gemeente geeft op 30 augustus 2018 aan de Hulpmiddelencentrale de
opdracht om een handbewogen rolstoel voor incidenteel gebruik te
leveren.

11. Op 7 september 2018 geeft de gemeente een positieve beschikking WMO af,
inhoudend dat I. in aanmerking komt voor een handbewogen rolstoel in
verband met "de belemmeringen die I. onderaindt bij langere loopafstanden".

12. Begin september 2018 neemt de Hulpmiddelencentrale telefonisch contact
op met klager over de rolstoel. Op 19 september 2018levert de
Hulpmiddelencentrale een rolstoel aan L Diezelfde dag neemt klager
contact op met de Hulpmiddelencentrale dat de geleverde rolstoel niet
voldoet. De Hulpmiddelencentrale veru'ijst klager naar de gemeente.
Klager neemt contact op met de gemeente, die aangeeft dat de
Hulpmiddelencentrale deze informatie moet aanleveren. Op 19 september
2018 stuurt klager een email naar wethouder Wilsory die o.a.
verantwoordelijk is voor de WMO waarin hij zijnongenoegen over de
gang van zaken uitspreekt. Kort daama bestelt klager zelf een rolstoel voor
I., die op 10 november 2018 wordt geleverd en die hij zelfbetaalt. Op 4
oktober 2018 heeft de medewerker WMO contact met klager over de op 19

september 2018 geleverde rolstoel en nodigt hij klager uit om samen te
zoeken naar een oplossing. Dat aanbod wijst klager af. Op 11 oktober 2018
haalt de Hulpmiddelencentrale de rolstoel weer op bij klager. De gemeente
verstrekt op 14 december 2018 een PGB om tegemoet te komen aan de
kosten van de door klager zelf aangeschafte rolstoel.

Standpunt I.
Op 26 juni 2019 heeft de kinderombuclsman met I. gesproken. I. geeft, zakelijk
weergegeven, het volgende aan:

13. Ik ga sinds januari 2019 naar VSO De Brug.Dat is speciaal onderwijs voor
kinderen met een lichamelijke beperking. De klassen zíjn daar kleiru
iedereen werkt op zijneigen tempo. Ik ga 5 uur per dag naar school, op
woensdag 3 uur. Meer kan ik niet aan. Door mijn beperking heb ik veel pijn
en heel weinig energie. Ik kan nauwelijks lopen. Een rondje om het huis is
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het maximum. Op straat over klinkers lopen of rijden verergert de pijn
enorm. Ik was al in september 2018 bii De Brug toegelaten. Omdat de taxi
nog niet geregeld was, kon ik er niet heen. Het is te duur voor mijn ouders
om zelf te betalen.

14. Ik zitnu in 4 Havo, voor sommige vakken zit ik al op niveau 5 Havo. Het
plan was dat ik dit schooljaar al in een paar vakken eindexamen zou doen
en dan volgend schooljaar de rest. Doordat ik pas in januari van dit jaar
naar De Brug kory is dat niet gelukt. Nu duurt school een jaar langer.
Volgend schooljaar en het jaar daarop (2020-2021) doe ik dan gespreid
eindexamen. Van september tot en met december 2078 kon ik nog terecht
op mijn oude school, het lJsselcollege. Daar kon ik niet alle vakken volgery
want school kon mijn vakken niet dicht bij elkaar inroosteren. Daardoor
liep ik achter. Ik vond het heel vervelend dat school hierdoor een jaar
langer duurt, maar nu heb ik mij daarbijneergelegd. Het vervelendste
vond ik de onzekerheid of ik wel naar De Brug zou kunnen. Het duurde
heel lang voordat duidelijk was dat de gemeente toestemming gaf voor de
taxi.

15. Ik maak me nu al zorgen voor komend schooljaar. Mijn vader heeft al in
april2019 bij de gemeente een nieuwe aanvraag voor de taxi ingediend,
maar daar hebben we nog niets op gehoord. Ik ben b*g dat ik daardoor
misschien het begin van het nieuwe schooljaar moet missen. Ook ben ik
bang dat ze misschien geen toestemming geven. Dat spookt door mijn
hoofd. Daarom wil ik zodrahet kan mijn riibewijs halen. Dan ben ik niet
meer afhankelijk en kan ik zelf naar school rijden. Na de Havo wil ik hbo
elektrotechniek in Rotterdam studeren.

16. Ik heb nu een hele goede rolstoel. Daar ben ik heel blij mee. De rolstoel
heeft luchtbanden en een vijfde wiel voor. Daardoor kan ik gewoon over
klinkers rijden. Anders moest ik op mijn achterbanden daar overheen. Deze
rolstoel is handgedreven. Ik zit op karate en kan dat in deze rolstoel doen.
Ook kan ik naar de stad met vriendinnery zonder dat mijn ouders mee
moeten. De rolstoel die de gemeente gaf was heel zwaar en oud. Die kon ik
niet zelf in beweging krijgen. Daardoor kon ik niet zonder mijn ouders het
huis uit. Ook had de rolstoel geen luchtbanden, waardoor ik veel last had
van trillingen. Dat maakte mij heel moe en deed erg veel pijn.

17.De gemeente is niet komen kijken wat ik nodig heb. Ze hebben de rolstoel
direct geleverd. Drie jaar geleden heb ik ook een rolstoel van de gemeente
gekregen. Toen kwam er wel iemand langs. Het bedrijf waar de rolstoel die
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ik nu heb vandaan komt, kwam toen ook langs. Ze hadden verschillende
modellen bíj zich., die ik mocht uitproberen. Dat was fijn. Als de gemeente
ook nu was langsgekomen, hadden ze gezienwat ik wel en niet kan en
hadden ze weI direct de goede rolstoel kunnen geven.

18. De gemeente heeft nooit iets aan mij gevraagd. Als ze dat wel hadden
gedaan, had ik ze gezegd dat ze snel een beslissing moeten nemen. Ook als
het leerlingenvervoeÍ zouworden afgewezen. Dan wist ik ten minste waar
ik aan toe was.

Standpunt klager

Leerlingenuervoer

19. Klager vindt dat de gemeente sneller op de aanvraag leerlingenvervoer had
moeten beslissen. Klager heeft op 9 augustus 2018 de aanvraag voor
leerlingenvervoer bij de gemeente ingediend. Dit heeft hij niet eerder
gedaary omdat hem tot dan toe door de gemeente was verteld dat I.
daarvoor niet in aanmerking kwam. Het CJG heeft hem op 7 augustus 2018
laten weten dat I. mogelijk wel voor leerlingenvervoer in aanmerking
komt. Per september 2018 was I. welkom op VSO De Brug in Rotterdam.
Door de hoge kostery ca 400 euro per week, kon klager niet zelÍ de taxi naar
VSO De Brug betalen. Hierdoor heeft I. een half jaar aan onderwijs gemist
en heeft zevoor de vakken die ze gepland had, geen eindexamen kunnen
doen. Weliswaar is I. tot en met december 2018 naar haar oude school
gegaary maar zij konden haar niet langer het onderwijs bieden dat I. nodig
heeft. Had de gemeente zich verdiept in de bijzondere situatie waar I. zich
in bevond, dan had zij het belang ingezien om sneller op de aanvraag te
beslissen. Dat is helaas niet gebeurd.

20. Daarnaast is klager van mening dat vertraging is opgetredery omdat de
gemeente ten onrechte advies heeft gevraagd aan Treve. De gemeente had
het medisch advies van de jeugdarts van het CJG kunnen gebruiken dat
voor een ccrdcrc PcB-aanvraag door dezelfde gemeente wel als voldoende
werd beschouwd. De medewerker WMO van de gemeente heeft ook
geprobeerd daarover met het CJG in contact te komen. In beide gevallen
dient de aangevraagde voorziening (mede) voor het bekostigen van
taxivervoer. In het eerste geval gaat het om taxivervoer naar de therapie
van I. en in het tweede geval om taxivervoer naar school. Had de gemeente
het medisch advies van de jeugdarts gebruikt, dan had de aanvraag veel
sneller afgedaan kunnen worden.
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Rolstoel

21. Klager neemt het de gemeente kwalijk dat zlj de verkeerde rolstoel heeft
geleverd. De rolstoel die op 19 september 2018 is afgeleverd, is voor
incidenteel gebruik en kan I. niet zelf voortbewegen. Terwijl I. juist
dagelijks op haar rolstoel is aangewezen. Dat heeft klager ook in zijn
aanvraag vermeld. De gemeente had kunnen weten dat deze rolstoel niet
geschikt was als zij de moeite had genomen om langs te komen. Dat heeft
de gemeente nagelaten.

Stanilpunt gemeente

LeerIíngenaerpoer

22.Ten aanzien van de aanvraag leerlingenvervoer geeft de gemeente aan dat
het om een zeer bijzondere situatie gaat. Nooit eerder heeft de gemeente
een dergelijke aanvraag ontvangen. In het gesprek met de
kinderombudsman op 23 september 2019 erkent de gemeente dat op grond
van de Verordening leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel2014 het niet
noodzakelijk is om het oordeel van een onafhankelijk medisch adviseur in
te winnen. Echter, omdat het vervoer per luchtgeveerde taxi dermate
afwijkend is van het reguliere leerlingenvervoer en ook aanzienlijk duurder
is, wilde de gemeente onafhankelijk geobjectiveerd zien dat er een

medische noodzaak is om I. op deze manier te vervoeren. De CIG-arts heeft
niet de deskundigheid om dit te beoordelen. Daarnaast is het zo dat het
CJG met een eigen jeugdarts werkg terwijl de gemeente via een
aanbesteding in het sociale domein werkt met een onafhankelijk medisch
adviesbureau. Om die reden kan bij de uitvoering van het
leerlingenvervoer niet afgegaan worden op het advies van de jeugdarts van
het CJG. De gemeente ontkent dat er contact is geweest met het CJG over
het door hen afgegeven medisch advies.

23.De gemeente erkent dat de uitkomst van het medisch advies lang op zich
heeft laten wachtery maar vindt dat klager zelf mede voor vertraging heeft
gezorgd. Allcrccrst hccft klagcr dc aanvraag lccrlingcnvcrvocr pas vlak
voor de start van het schooljaar ingediend. Daarnaast is mede door zijn
toedoen het huisbezoek door Treve uitgesteld, nu hij het niet eens was met
het inwinnen van medisch advies en hij een ingeplande afspraak heeft
geannuleerd. De gemeente wijst ter onderbouwing op het advies van
Treve, waar op pagina 2 zijn opgenomen"Actiaíteiten t.b.a. het proces" .

Daaruit leidt de gemeente af dat Treve een tiental pogingen heeft gedaan
om met klager een afspraak te maken.
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Rolstoel

24.Ten aanzien van de aanvraag van de rolstoel wilde de gemeente de
aanvraag snel afhandelery omdat deze al een tijdje lag. Om die reden is
telefonisch contact opgenomen met de echtgenote van klager. Op basis van
de informatie van de echtgenote heeft de gemeente een rolstoel voor
incidenteel gebruik afgegeven. Helaas bleek later dat die niet geschikt was.
De medewerker WMO heeft geprobeerd om met klager een oplossing te
zoeken. Klager stelde daar geen prijs op en heeft zelf een rolstoel voor I.
aangeschaft. De gemeente is klager alsnog tegemoet gekomen door een
PGB te verstrekken voor de kosten van de aangeschafte rolstoel.

25. Voor het verstrekken van een rolstoel achtte de gemeente een onafhankelijk
medisch advies niet nodig, nu de indicatie voor het verstrekken van een
rolstoel aan I. door de inÍormatie uit het verleden niet ter discussie stond.
Dit gold echter niet voor het gebruik van een individuele luchtgeveerde
taxi bij het leerlingenvervoer.

Wet en regelgeoing

26. Relevant beleid en wet- en regelgeving ten aanzien van de klacht van de
heer H.

27 . Y erordening leerlingenvervoer Capelle aan den Ifssel 2014

Artikel 5 Aanwaagprocedure
L. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door
indiening bij het college van een volledig ingevuld en door de ouders
ondertekend formulier, voorzien van de op het formulier vermelde
ge8evens.

2. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraagnoodzakelijk is,
kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.
3. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst
van alle benodigde gegevens.
4. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste
vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.
(...).

Artikel 16 Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van
scholen voor voortgezet onderwijs
(...)
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2. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor
leerlingenvervoer evenluele (vervoers)adviezen van deskundigen die voor
de beoordeling van die aanvraag van belang z1jn.

Toelichting bij artikel 16

Adviezen van deskundigen
Om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor een
vervoersvoorziening ery als dat het geval is, voor welk type voorziening de
leerling dan in aanmerking komt, is in een aantal gevallen advies van
deskundigen ter zake nodig. (...)

Wanneer de specifieke handicap van de leerling daarom vraagt kan advies
worden ingewonnen van deskundigen als de huisarts van de leerling, de
jeugdgezondheidsdiensf de geneeskundige dienst, een sociaal-medische
adviesdienst, een medicus gespecialiseerd in de betreffende handicap, een
orthoped a goo g, kinderpsycholoo g en dergelijke. Een onafhankelij k
onderzoek is soms noodzakelijk. De kosten hiervan komen voor rekening
van de gemeente.

28. Wet maatschappelijke ondersteuning

Artikel2.3.2
1. Indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan
maatschappelijke ondersteuning voert het college in samenspraak met
degene door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de
mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger, zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes wekery een onderzoek uit
overeenkomstig het tweede tot en met achtste lid. Het college bevestigt de
ontvangst van de melding.
(...)

29. Verordening maatschappeliike ondersteuning Capelle aan den Ifssel
2019

Artikel 4. Vooronderzoek
1. Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2,
eerste lid, van de wet, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de
cliënt en zijn situatie en maakt zo spoedig mogelijk met hem een afspraak
voor een gesprek.
(...)
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4. Als de cliënt genoegzaam bekend is bij de gemeente, kan het college in
overeenstemming met de cliënt afzien van een vooronderzoek als bedoeld
in het eerste, tweede en derde lid.

Artikel6. Gesprek
1. Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en degene
door of namens wie de melding is gedaan, dan wel diens
vertegenwoordiger en waar mogelijk met de mantelzorger of
mantelzorgers en desgewenst familie, zo spoedig mogelijk en voor zover
nodig:
a. de behoeftery persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt;
b. het gewenste resultaat van het verzoek om ondersteuning;
(...)
h. de mogelijkheid om een maatwerkvoorziening te verstrekken;
(...).

T o et sing nan b eh o orlijkh ei dso ereist en

30. De gemeentelijke kinderombudsman toetst het optreden van de gemeente
Capelle aan den lJssel aan de volgende behoorlijkheidsvereisten:

Respecteren van grondrechten
De overheid respecteert de grondrechten van haar burgers. Kinderrechten
zijn ook grondrechten en zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK). In deze zaak zijn de volgende
kinderrechten relevant:

Artikel3IVRK: het belang van het kind
1. Bij alle maatregelen betreffende kindererL ongeacht of deze worden
genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk
welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of
wetgevende lichamery vormen de belangen van het kind de eerste
overweging.

Artikel28IVRK: recht op onderwiis
1.De Staten die partij zijru erkennen het recht van het kind op onderr,r'ijs, en
teneinde dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te
verwezenlijkeo verbinden z|j zicher met name toe:
(...)
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b. de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezetonderwijs aan
te moedigery met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs,
deze vormen voor ieder kind beschikbaar te stellen en toegankelijk te
maken, en passende maatregelen te nemen zoals de invoering van gratis
onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk;
(. . .).

Grondrechten zijn neergelegd in de Grondwet en in uerdragen zoals het EVKM en

het MRK. Van de oaerheid mag worden uerwacht dat zij deze grondrechten

respecteert.

Goede voorbereiding
De overheid verzamelt alle informatie die van belang is om een
weloverwogen beslissing te nemen.

Dit betekent dat de oaerheid actief informatie uerwerft en deze informatie toetst
door middel van wederhoor bíj de burger.

Goede motivering
De overheid legt haar handelen en haar besluiten duidelijk aan de burger
uit. Daarbij geeft zlj aan op welke wettelijke bepalingen de handeling of het
besluit is gebaseerd, van welke feiten zij is uitgegaan en hoe zij rekening
heeft gehouden met de belangen van de burgers. Deze motivering moet
voor de burger begrijpelijk zljn.

De orrerheid motiaeert haar besluiten en handelingen steeds goed. Zij handelt niet
alleen naar wat haar goed uitkomt of op basis aan zoillekeur. Drie bouwstenen zijn
l,oor een goede motiaeríng aan belang: de wettelijke aoorschriften, de feíten en

belangen en een heldere redenering. De motiaering is gericht op het concrete

indiaiduele geaal en isbegrijpelijkaoor de ontaanger.

Voortvarendheid
De overheid handelt zo snel en slagvaardig mogeliik.

De wettelijke termijnen zijn uiterste termijnen. De oaerheid streeft wanr mogelijk
kortere termijnen na. Als besluitaorming langer duurt, dan ínformeert de oaerheid

de burger daaroaer tijdig. AIs er geen termijn genoemd is, handelt de oaerheid

binnen een redelijke -korte- termijn.
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Oo erut egingen a an de kinderombudsman

Leerlingenz)eruoer

31. De gemeentelijke kinderombudsman stelt vast dat de gemeente Capelle
aan den IJssel voor de aanvraag leerlingenvervoer niet met klager en I. in
gesprek is gegaan om de persoonlijke omstandigheden van I. in kaart te

brengen. Had de gemeente dat gedaan, dan was duidelijk geworden dat I.
met ingang van schooljaar 201,8-2019 op het Ilsselcollege geen passend
onderwijs meer kreeg. Dat het lJsselcollege geen passend onderwijs meer
kon bieden, ziet de kinderombudsman bevestigd door het feit dat een TLV
is afgegeven. I. kon echter niet starten op VSO De Brug, omdat de kosten
van het leerlingenvervoer te hoog waren voor klager om zelf te betalen.
Het plan van I. om in het schooljaar 2018-2019 voor een aantal vakken
eindexamen te doery kwam hiermee in het gedrang. I. had er daarom
belang bij dat op de aanvraag leerlingenvervoer naar VSO De Brug zo snel
mogelijk zou worden beslist.

32.De voortvarendheid die in deze nodig was, heeft de gemeente nagelaten.
De totale procedure heeft ruim vier maanden geduurd. De beslistermijn is
acht weken na het indienen van de aanvraag. De kinderombudsman heeft
in het dossier geen correspondentie gevonden dat de gemeente die termijn
heeft verdaagd. Het tijdverloop tussen de aanvraag van het medisch advies
d.oor de gemeente en het uitbrengen daarvan is ruim drie maanden.

33. Anders dan de gemeente, vindt de kinderombudsman in het dossier geen
aanknopingspunten voor de stelling dat het gedrag van klager heeft
bijgedragen aan de lange duur van de totstandkoming ervan. In het
medisch advies staan op pagina 2 de redenen van de vertraging van het
advies. Het gedrag van klager wordt niet als reden genoemd. Ook vindt de
kinderombudsman in het activiteitenoverzicht op diezelfde pagina geen
aanwijzing dat Treve een tiental pogingen heeft gedaan om een afspraak
met klager te makery zoals de gemeente stelt. Het overzicht vermeldt drie
keer'telefonisch contact voor het maken van een afspraak', zonder dat
duidelijk is wie dat contact heeft gelegd: Treve of klager. Daarnaast is in
het activiteitenoverzicht weliswaar terug te vinden dat klager op 74

september 2078 - een week na het eerste contact met Treve - een afspraak
heeft aÍgezegd, maar dat verklaart niet de lange duur van afgifte van het
advies.

34. Uit het bovenstaande blijkt dat de gemeente Capelle aan den lJssel heeft
nagelaten de belangen van I. in kaart te brengery in het bijzonder de
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aanwezige urgentie om de aanvraag voortvarend te behandelen. Hierdoor
is het recht op onderwijs van I. in de knel gekomen. De gemeente heeft niet
de voortvarendheid getoond en de zorgvuldigheid in acht genomen die
voor I. nodig was.

35. Ten aanzien van het inwinnen van medisch advies door een externe
deskundige merkt de kinderombudsman het volgende op. De
kinderombudsman snapt dat de gemeente zorgvuldig wil vaststellen dat er
een medische noodzaak is voor het aangevraagde luchtgeveerde
taxivervoer, mede vanwege de hoge kosten. Maar de kinderombudsman
kan niet volgen waarom de medische verklaring van de CJG-arts niet
voldeed terwijl die eerder wel is geaccepteerd in het kader van de PGB-
aanvraag voor therapie en vervoer. Immers, de toelichting bij artikel 16 lid
2 Verordening leerlingenvervoer Capelle aan den lJssel2014 noemt
expliciet de jeugdgezondheidsdienst als een deskundige die advies kan
uitbrengen. Daarnaast stelt de kinderombudsman vast dat de medewerker
WMO per mail van 4 september 2079 zelf contact heeft gezocht met het
CJG over het medisch advies van het CJG. Als de gemeente het CJG op dit
punt niet deskundig achf zoals de gemeente aanvoert, dan kan de
kinderombudsman niet volgen dat wél naar dat medisch advies is
gevraagd. Dat de gemeente via een aanbesteding slechts met één externe
medisch deskundige zaken doet, kan niet de bepalingen uit de
Verordening opzij zetten en nadelige gevolgen voor de inwoners hebben.

36. Dit maakt dat de gemeente onvoldoende gemotiveerd heeft waarom zij
deze eisen aan het medisch advies stelt.

Rolstoel
37. Ook ten aanzien van de aanvraag van de rolstoel stelt de

kinderombudsman vast dat de gemeente noch de leverancier met I. in
gesprek is gegaan om haar behoeften in kaart te brengen. Alhoewel de
kinderombudsman het waardeert dat de gemeente snelheid wilde makerL
heeft de gemeente door dit gesprek over te slaan, onvoldoende oog gehad
voor de persoonlijke omstandigheden van I. I. heeft, zoals ook in de
aanvraag staaf een rolstoel nodig waarmee zij zich dagelijks over langere
afstanden zelfstandig kan voortbewegen. De rolstoel die in opdracht van
de gemeente is geleverd, voldeed niet aan deze eis. De stelling dat op basis
van telefonische informatie van de moeder van I. voor de geleverde rolstoel
is gekozery kan de kinderombudsman niet volgen. Allereerst blijkt uit het
gespreksverslag niet dat er over een specifiek type rolstoel is gesproken.
Daarnaast had de gemeente, mocht hier al over zijn gesprokery moeten
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opmerken dat de informatie in de aanvraag afweek van de informatie van
moeder. Dat had dan aanleiding moeten zijn om met I. of klager in contact
te treden om na te gaan wat nu precies de behoefte is. Dat is niet gebeurd.
Dat betekent dat de gemeente ook ten aanzien van de afgifte van de
rolstoel onvoldoende zorgvuldig te werk is gegaan. Weliswaar heeft de
medewerker WMO daarna samen met klager willen zoeken naar een goede
oplossing, maar dat maakt de gedraging van de gemeente niet alsnog
behoorlijk.

Oordeel

Klacht L De gemeente heeft geen maatwerk geboden. De gemeente heeft
niet alles in het werk gesteld om het recht op onderwijs van I. te
waarborgen. De afhandeling van de aanvraag leerlingenvervoer
heeft langer geduurd dan noodzakelijk. I. kon daardoor pas per
januari 2019 naar VSO De Brug.

38. De gemeente Capelle aan den lJssel is onvoldoende zorgvuldig te werk
gegaan en heeft onvoldoende voortvarend gehandeld. De belangen van I.
zijn onvoldoende in beeld gebracht en onvoldoende betrokken bij het
tempo van afhandelen van de aanvraag leerlingenvervoer. Daarnaast heeft
de gemeente onvoldoende gemotiveerd waarom het CJG-advies niet
volstond. Hierdoor is het recht op ondenrril's van I. in de knel gekomen. De
gedraging is niet behoorlijk.

Klacht 2 Ten aanzien van verstrekking van een rolstoel heeft de gemeente
de beslissing op de aanvraag onvoldoende zorgvuldig
voorbereid.

39.81i de beoordeling van de aanvraag voor een rolstoel heeft de gemeente
niet alle relevante feiten betrokken. Dit gebrek aan een oÍrzorgvuldige
vt-rorbereiding heeft geleid tot levering van een ongeschikte rolstoel. De
onderzochte gedraging van de gemeente Capelle aan clen Ilssel is niet
behoorlijk.

Aanbeoeling
Aan zijn conceptbevindingen en voorlopig oordeel verbond de gemeentelijke
kinderombudsman de volgende aanbeveling:
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De gemeente heeft per brief van14 november 2019 op de aanbeveling van de
kinderombudsman gereageerd. De gemeente laat weten alles in het werk te
stellen om op aanvragen leerlingenvervoer tijdig te beslissen. Dit doet de
gemeente onder andere door ruim voor de afloop van het schooljaar de bijhen
bekende ouders erop te attenderen een aanvraag leerlingenvervoer voor het
nieuwe schooljaar in te dienen. En door tijdig op deze aanvragen te beslissen.
De gemeente ziet dan ook geen reden om de aanbeveling van de
kinderombudsman op te volgen.

De kinderombudsman kan de gemeente voor wat betreft de door hen
beschreven gevallen volgen. De gemeente komt met deze werkwijze aan zijn
aanbeveling tegemoet voor wat betreft kinderen die al leerlingenvervoer
hebben. In die situaties waarbij er in het lopende schooljaar onverwacht iets
gebeurf biedt deze werkwijzevande gemeente geen optossing. De
kinderombudsman verwacht dat de gemeente ook in deze onverwachte
situaties maatwerk levert. Daarom handhaaft de gemeentelijke
kinderombudsman de aanbeveling.

De gemeentelijke kinderombudsman geeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Capelle aan den Ilssel in overweging de
volgende aanbeveling te (laten) uitvoeren en daarbij rekening te houden met
de overwegingen van de kinderombudsman:

Zorg eraoor dat het recht op onderwijs aan kinderen die afhankelíjk zijn uan

Ieerlingenaerí)oer te allen tijde gewaarborgd wordt. Dat betekent dat de gemeente bij
aanaragen aoor leerlingenaer'ooer altijd bij de aanvrager moet aragen naar de termijn
Tnaarop een besluit genomen moet zijn.
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