
 
 
 
 
 

Technische vraag 

 

 

Door 

Kopie aan 

Volgnummer 

Zaaknummer        

 

M. van Esch (Hart) 

Raad (via griffie) 

22-027 

2061767 

 Portefeuillehouder R. Compagne 

Datum                     Datum antwoord  Bijlage(n)   

19 april 2022                    26 april 2022    

 

Onderwerp 

 

Platform activiteiten voor kinderen met beperking 

 

 

 

Beste mevrouw Van Esch, 

 

Uw vragen van 15 april 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Tijdens de beeldvormende avond van 7 april sprak een vertegenwoordigster van de Zevensprong 

in. Ze hield een pleidooi voor een digitaal platform in Meierijstad waar ouders/verzorgers van 

kinderen met een beperking op een centrale plek het aanbod op het gebied van sport, cultuur en 

allerlei andere ontspannende activiteiten kunnen vinden. Dit werd voorheen door ouders zelf 

opgepakt door bijvoorbeeld flyers uit te delen in de busjes van het schoolvervoer. Maar de 

vervoerder geeft hier geen gelegenheid meer voor. Als voorbeeld wees de inspreekster naar de 

gemeente Son en Breugel, waar deze website https://meedoensenb.nl/ wordt gebruikt 

 

Uw vragen van 15 april 2022 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

1. Bent u bekend met deze vraag? 

2. Bent u bekend met het feit dat de vervoerder van de kinderen met een beperking geen 

gelegenheid meer biedt aan dit initiatief van ouders, waardoor ze nu met deze vraag komen?  

3. Ben u bereidt de ouders/verzorgers tegemoet te komen? Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? Zo 

nee, waarom niet? 

 

Antwoord: 

1. Bent u bekend met deze vraag? 

Ja, deze vraag is in het verleden al eens gesteld en hierover is destijds meerdere keren 

afstemming geweest met de betreffende vragers. 
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2. Bent u bekend met het feit dat de vervoerder van de kinderen met een beperking geen 

gelegenheid meer biedt aan dit initiatief van ouders, waardoor ze nu met deze vraag komen?  

Ja, hierover hebben wij afstemming gehad met de vervoerder van het leerlingenvervoer en wij 

begrijpen de praktische bezwaren die hierbij komen kijken. Deze hebben wij teruggekoppeld aan 

de vragers. 

 

De genoemde praktische bezwaren van de vervoerder zijn:  

 Meierijstad heeft het leerlingenvervoer regio breed aanbesteed. In de taxibus zitten kinderen 

uit Meierijstad, Uden, Bernheze, Landerd en Boekel in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. 

 De doelgroep van de activiteiten komt dus niet overeen met alle kinderen in de taxibus. Bijv. 

de flyers van de vakantieweek van Zevensprong zijn alleen bedoeld voor leerlingen van groep 

3 en 4 uit Sint-Oedenrode.  

 Vanuit de verwerkersovereenkomst die is opgemaakt i.h.k.v. de AVG mogen de gemeenten 

en de vervoerder alleen gegevens uitwisselen die betrekking hebben op het vervoer. Er is dus 

geen mogelijkheid om een selectie te maken en/of adressen te verstrekken om flyers te 

verspreiden. 

 Daarnaast is gebleken dat het teleurstellend en verwarrend is voor de leerlingen die geen flyer 

/ uitnodiging ontvangen. 

 Tot slot kost het uitdelen van flyers extra tijd. De ritten zijn zo efficiënt mogelijk ingedeeld, 

waardoor oponthoud leidt tot vertraging bij de volgende stopplaats.  

 

3. Bent u bereidt de ouders/verzorgers tegemoet te komen? Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? 

Zo nee, waarom niet? 

Ja, er zal een gesprek plaatsvinden met de vertegenwoordigster van de Zevensprong. Dit gesprek 

is al ingepland. In dat gesprek zullen we de eerder aangedragen alternatieven bespreken, zoals 

het voorstel om op hun eigen websites en in de MooiRooi krant een bericht te plaatsen voor 

leerlingen van het speciaal onderwijs en om flyers in het stadhuis neer te leggen. In dat gesprek 

zullen we ook de reeds bestaande en in ontwikkeling zijnde gemeentelijke digitale platforms 

bespreken, zoals de website Sociale Wegwijzer Meierijstad 

(https://socialewegwijzer.meierijstad.nl/ ) en de toekomstige website met het sport en 

beweegaanbod in Meierijstad. 

De gemeenteraad zal geïnformeerd worden over de uitkomst van dit gesprek. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Compagne 

 

 

 

 

 

 

 

 


