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Pedagogische leerlingentoelage - goedkeuring.

De Raad,
Aanleiding
Ter compensatie voor het afschaffen van het leerlingenvervoer kan aan de Leeuwse
basisscholen (netoverschrijdend), in het kader van het flankerend onderwijsbeleid, een
pedagogische leerlingentoelage toegekend worden.
Juridische gronden
−
−

Gemeentedecreet van 15 juli 2005.
Decreet B.S.11/02/2008 van 30 november
onderwijsbeleid op lokaal niveau.

2007

betreffende

het

flankerend

Adviezen en visum
Positief advies van de schoolraden van al de Leeuwse basisscholen (netoverschrijdend).
Motivering
In zitting van 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad beslist om leerlingenvervoer van en naar
de scholen voor alle onderwijsnetten op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw te
organiseren gedurende de schooljaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015. Hiervoor werd
een overeenkomst afgesloten met vervoersmaatschappij ZuunCars. Deze overeenkomst
eindigt op 30 juni 2015.
In zitting van 15 september 2014 heeft het college van burgemeester en schepenen het
standpunt ingenomen om vanaf schooljaar 2015-2016 dit leerlingenvervoer niet meer in te
richten.

In het kader van het flankerend onderwijsbeleid is een gemeentebestuur dat
leerlingenvervoer van en naar school organiseert voor zijn gemeentescholen, verplicht om dit
ook te organiseren voor de andere netten binnen het grondgebied.
Er is een algemene daling merkbaar van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het
netoverschrijdend leerlingenvervoer. Daarenboven maakt slechts 3,37% van de Leeuwse
leerlingen hiervan gebruik.
Het netoverschrijdend leerlingenvervoer kost jaarlijks aan de gemeente € 116.314,05. Er werd
onderzocht of en hoe deze kostprijs kan dalen. Het is echter niet mogelijk om de route in te
korten, een bus af te schaffen of om de tussenkomst voor de ouders voor dit vervoer te
verhogen aangezien de tarieven wettelijk zijn vastgelegd.
Daarom nam het college het standpunt in om het netoverschrijdend leerlingenvervoer vanaf
het schooljaar 2015/2016 en dus per 1 september 2015 niet verder in te richten. Er wordt
voorgesteld om ter compensatie een toelage aan de Leeuwse basisscholen toe te kennen
waarvan alle leerlingen kunnen genieten.
De toelage, € 15,00 per leerling, zal worden toegekend aan de leerlingen van de Leeuwse
basisscholen (netoverschrijdend) vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.
Deze toelage moet worden aangewend om de maximumfactuur te ontlasten voor de
ouders.
Er zal vanuit de scholen en het bestuur de nodige aandacht worden besteed aan het
aanmoedigen van andere vervoersmiddelen (carpoolen, openbaar vervoer, met de fiets,
etc.).
Financiële impact
De kosten voor het netoverschrijdend leerlingenvervoer alsook de personeelskost voor de
busbegeleidsters vallen weg. De besparing wordt geraamd op € 116.314,05.
Een pedagogische leerlingentoelage van € 15,00 per leerling vanaf de derde kleuterklas
wordt geraamd op een totaal van € 28.995,00 per jaar.
Met 26 stemmen voor (Luc Deconinck, Jos Speeckaert, Jan Desmeth, Luc Van Ruysevelt,
Marleen De Kegel, Lucien Wauters, Gunther Coppens, Bart Keymolen, Wim Peeters, Nicole
Billens, Gust Crabbe, Katleen Bury, Raymond Stiens, Herwig Smeets, Hilde Van Impe, Kim
Paesmans, Jean Cornand, Annie Mathieu, Praxedes Vargas-Garcia, Georgios Karamanis,
Lydie De Smet, Michel Miedzinski, Godefroid Pirsoul, Raimondo Palermo, Eddy Longeval,
Jenny Sleeuwaegen), 0 stemmen tegen en 4 onthoudingen (Kathleen D’Herde, Joseph Van
Cutsem, Alain Carremans, Guy Jonville)
Besluit
Artikel 1.

De gemeenteraad neemt kennis van de opheffing van het netoverschrijdend
leerlingenvervoer van en naar school georganiseerd door het
gemeentebestuur en dit vanaf het schooljaar 2015/2016, in concreto per 1
september 2015.

Artikel 2.

Aan de scholen van alle onderwijsnetten die voldoen aan de in artikel 3
bepaalde voorwaarden, wordt een jaarlijkse toelage toegekend volgens de
normen en voorwaarden die hierna worden vastgelegd.

Artikel 3.

De voorwaarden voor het toekennen van de toelage worden als volgt
vastgesteld:
− de basisschool moet gevestigd zijn op het grondgebied van de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw, ongeacht het onderwijsnet waartoe de
betrokken basisschool behoort;
− het gemeentebestuur moet in het bezit gesteld worden van het aantal
leerlingen vermeld in artikel 4 en die recht geven op de toelage;
− de basisschool toont aan dat de toelage wordt gebruikt hetzij om de
maximumfactuur te ontlasten voor de ouders hetzij om extra
inspanningen boven de maximumfactuur mogelijk te maken ten
gunste van de leerlingen en de ouders van de leerlingen.

Artikel 4.

De toelage wordt toegekend à rato van 15,00 euro per leerling vanaf de
derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar, ingeschreven in de betrokken
basisschool op de eerste teldag van februari van het desbetreffende
kalenderjaar.

Artikel 5.

De basisschool moet vóór 30 september van het desbetreffende kalenderjaar
waarvoor de toelage wordt aangevraagd de gegevens vermeld in artikel 3
(leerlingenaantallen en aanwending van de toelage) bezorgen aan het
gemeentebestuur.

In opdracht :
De Gemeentesecretaris,
(get.) Walter Vastiau

De Voorzitter,
(get.) Luc Deconinck
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