Datum: 10 juni 2017

Aan: College van B&W Maassluis
C.c.: Felicité Adams
Van: Adviesraad Samenlevingszaken
Onderwerp:

Ongevraagd Advies over het leerlingenvervoer van de gemeente Maasluis.

Geacht college van B&W,

De Adviesraad Samenlevingszaken maakt zich ernstige zorgen over het leerlingenvervoer in
Maassluis. Dagelijks zijn er problemen, zoals pesten, schreeuwen tegen elkaar en grof
beledigen van de chauffeurs. Elk respect voor elkaar en voor de vervoerder ontbreekt. De
chauffeurs zijn blij als hij/zij de kinderen zonder ongelukken op de plaats van bestemming
kan afleveren.
Wij hebben over deze problematiek contact gehad met de ambtenaren. De oplossingen zijn
tot nu toe gezocht in individueel vervoer voor de grootste raddraaiers. Zij worden dan door
een taxi opgehaald en als een prins(es) naar school gebracht. Dit geeft dan weer irritatie bij
anderen omdat het lijkt alsof slecht gedrag beloond wordt. Bovendien is het probleem
hiermee niet opgelost omdat er steeds weer andere kinderen zijn die zich niet weten te
gedragen in het busje.
In het beleidsplan van de gemeente Maassluis staat dat de ouders verantwoordelijk zijn voor
het gedrag van hun kinderen tijdens het vervoer. Helaas is er een aantal ouders dat deze
verantwoordelijkheid niet voldoende serieus neemt. Hun kind misdraagt zich en de chauffeur
moet het maar oplossen.
Kinderen die zachtaardiger zijn en niet meedoen zijn het slachtoffer. Zij komen gestrest op
school en zijn niet meer in staat om te leren. Ten einde raad worden dan de “goedwillende”
ouders opgebeld om hun kind die dag maar op te halen omdat het helemaal over zijn toeren
is. Er zijn kinderen die hierdoor regelmatig verzuimen.
Tot zo ver een indicatie van de problemen bij de uitvoering van het leerlingenvervoer.
Binnenkort moet er door de gemeente besloten worden over de aanbesteding voor het
komende jaar. Het lijkt ons juist als in dit kader ook het beleid voor het leerlingenvervoer nog
eens tegen het licht wordt gehouden. Daarnaast hebben wij vernomen dat Connexxion
overweegt om te stoppen met leerlingenvervoer in Maassluis vanwege de toenemende
brutaliteit en agressie van de leerlingen.
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Hierna enkele suggesties voor het aanscherpen van het beleid voor het leerlingenvervoer in
Maassluis.
De adviesraad adviseert de aanpak van leerlingenvervoer nog eens goed onder de loep te
nemen:







Wat gaat er goed
Wat zijn de kosten, busje, taxi voor 1 kind? Is dat geoorloofd en te verantwoorden
naar de andere kinderen?
Mogelijkheid van een begeleider in een busje. Dit kunnen vrijwilligers zijn die tegen
een vergoeding meereizen en de kinderen begeleiden. De chauffeur kan zodoende
zijn aandacht bij het verkeer houden.
Kinderen die het goed doen belonen (elke dag een stempel, bij 10 stempels een
sticker, met kerst een presentje van de wethouder?)
Bij slecht gedrag de ouders aanspreken en sancties opleggen (een maand geschorst
en ouders verantwoordelijk maken voor het vervoer van hun kind naar en van school,
leerplicht).
Voor de start van het nieuwe schooljaar ouders middels een duidelijke brief in
eenvoudige bewoordingen wijzen op hun verantwoordelijkheden onder benoeming
van het artikel in de beleidsnota. Tevens hen te wijzen op de sanctie die er staat op
niet naleving. Bovendien duidelijk maken dat zij wel gehouden zijn aan de leerplicht
en dat hun kind wel op school dient te verschijnen.
Eventueel kan bij deze brief een boekje gevoegd worden waarin voor de kinderen
ook een tekst staat waaraan zij zich te houden hebben. Dat kan dan ook gebruikt
worden om de beloning in af te stempelen.

De Adviesraad Samenlevingszaken is er zich bewust van dat dit hoofdzakelijk over
uitvoeringszaken gaat. Maar omdat het al zo lang niet goed gaat, leggen wij dit probleem aan
U voor met enkele suggesties voor verbetering. Het gaat tenslotte over gemeenschapsgeld
dat op een betere wijze ingezet kan worden.

Namens de Adviesraad Samenlevingszaken
Bart Luttik
Voorzitter
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