






Hyperlinks bij raadsinformatiebrief (18R.00491) inzake (leerlingen)vervoer in 
relatie tot de AVG  

2. Verordening leerlingenvervoer gemeente Woerden 2009

3. Beleidsregels vergoeding kosten schoolbezoek gemeente Woerden 2012

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Woerden/77612/77612_2.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Woerden/377550/377550_2.html


From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: dinsdag 10 juli 2018 10:28:21
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Drietal art. 42-vragen STERK Woerden
Attachments: art. 42 vragen sterk woerden m.b.t. (vrijwillige) vuurwerkvrije zones.pdf; art. 42 vragen sterk woerden m.b.t. leerlingenvervoer.pdf; 

artikel 42-vragen sterk woerden m.b.t. leerlingenvervoer i.r.t. avg.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u een drietal reeksen schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO aan van de fractie van STERK Woerden over resp. de volgende 

onderwerpen:

1. (vrijwillige) vuurwerkzones

2. Leerlingenvervoer

3. Leerlingenvervoer in relatie tot de AVG

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (9 augustus a.s.), maar gelet op het zomerreces kan 

de beantwoording langer duren, zie ook de eerdere brief vanuit het college.

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



Artikel 42 Vragen (leerlingen)vervoer i.r.t. de AVG 

Privacygevoelige informatie 

Bij het aanvragen van een verklaring voor het niet zelfstandig naar school kunnen reizen bij de 

gemeente Woerden wordt om privacy gevoelige informatie gevraagd. Het gaat om een 

verklaring waaruit blijkt dat een kind niet zelfstandig naar school kan reizen. 

De AVG is duidelijk als het gaat om het verzamelen van deze gegevens. Voor het aanvragen van 

deze verklaring is er een diagnose van een (para-)medicus nodig. 

Medische informatie dient alleen opgevraagd te worden door medisch bevoegd personeel. Ook 

op de website van de VNG wordt duidelijk gemaakt, dat dit niet door gemeentelijk personeel 

opgevraagd mag worden. 

De fractie van STERK Woerden heeft dan ook de volgende vragen: 

1. Wat is de reden dat de gemeente Woerden deze informatie bij ouders/verzorgers

vraagt?

2. Wat is de reden dat de gemeente Woerden dergelijke informatie niet al ter beschikking

heeft?

3. Een kind dat de stap/overstap maakt naar SO of VSO heeft al een

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) gekregen van het samenwerkingsverband en is dus

reeds besproken in een team van bevoegd personeel. Welke samenwerking is er tussen

het samenwerkingsverband, en WMO en de afdeling leerlingenvervoer?

4. Welke aanpassingen maakt de gemeente Woerden in het proces van informatie

verzamelen om wel te voldoen aan de AVG?

Namens de fractie van STERK Woerden 

Rianne Vrolijk 
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