AANVRAAGFORMULIER VOORZIENING LEERLINGENVERVOER

Aan de burgemeester en wethouders van Pekela
t.a.v. Consulent Leerlingenvervoer
Eenheid Sociaal
Postbus 20000
9665 ZM Oude Pekela
Gebruik bij het invullen van dit formulier de toelichting. Volledig invullen en

1

aankruisen indien van toepassing.

Gegevens leerling

Wilt u onderstaande gegevens controleren en indien nodig corrigeren/aanvullen.
Naam:

:

Voorna(a)m(en):

:

Roepnaam:

:

Geboortedatum:

:

Verblijfadres:

:

Postcode:

:

Woonplaats:

:

BSN:

:

2

Gegevens school

Naam van de school:
Locatie of vestiging
Adres van de locatie:
Postcode:

Vestigingsplaats

Telefoonnummer

Groep/klas:

3

Overige schoolgegevens
a) Gewenste datum ingang vervoersvoorziening
e
(= 1 schooldag)
b) Frequentie van de vervoersvoorziening
Dagelijks vervoer: vul hieronder de begin- en eindtijd van de school in.
Maandag
van - tot

Dinsdag
van - tot

Woensdag
van - tot

Donderdag
van - tot

Vrijdag
van - tot

Weekeinde- en vakantievervoer

4

Richting van het onderwijs
Heeft de aanvraag betrekking op de dichtstbijzijnde toegankelijke school van
de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting

Ja

Nee

Ja

Nee

Welke richting heeft de school?
Heeft u vanuit godsdienstige of levensbeschouwelijke richting overwegende
bezwaren tegen de dichterbij gelegen scholen?
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5

Openbaar vervoer

Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen
Ja
Ja, maar de leerling heeft begeleiding nodig, want
de leerling is jonger dan 12 jaar
de route is onveilig
de leerling heeft een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap (vul verklaring 1 in).
Ja, maar de leerling is met gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school (enkele reis) meer dan 1½ uur
onderweg.
Ja, maar openbaar vervoer ontbreekt.
Nee, vanwege een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke handicap (vul verklaring 1 in).
Nee, vanwege

6

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is noodzakelijk op grond van de volgende reden(en):
De leerling heeft een verstandelijke, zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke handicap (vul verklaring 1 in).
De leerling is met gebruikmaking van het openbaar vervoer naar school (enkele reis) meer dan 1½ uur
Onderweg.
Openbaar vervoer ontbreekt.

7

Eigen vervoer
De leerling kan zelfstandig met de fiets of met een bromfiets/scooter naar school.
De leerling kan onder begeleiding met de fiets of met een bromfiets/scooter naar school
U gaat de leerling met uw eigen auto naar school brengen.
U regelt dat de leerling door een andere ouder / kennis / familie naar school wordt gebracht.

8

Inkomen in verband met de eigen bijdrage

Het verzamelinkomen invullen als de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor
basisonderwijs bezoekt.
Het gecorrigeerde verzamelinkomen1 van de ouder(s)/verzorger(s) bedraagt : € ........................... 2

9

Aanvullende opmerkingen
Zijn er opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag in aanmerking dienen te worden genomen?

1

Bij noodzaak van het IB 60-formulier van u en uw partner zal consulent contact met u opnemen.

2

Huidig inkomen van 2 jaar terug
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10 Gegevens aanvrager
Naam en voorletters:
Geboortedatum
Relatie tot de leerling

ouder

verzorger

voogd

BSN:

Adres:
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mail
IBAN-nummer

t.n.v.
(IBAN nummer alleen invullen als u verwacht vervoerskosten te declareren)

Verklaring 1
Geef aan wat de aard is van de handicap van de leerling.
Voeg, indien beschikbaar ter onderbouwing deskundigen verklaring(en) toe.

Ondertekening
De door u verstrekte gegevens op dit aanvraagformulier worden door de gemeente Pekela opgenomen in een
geautomatiseerd systeem dat wordt gebruikt bij de organisatie van het vervoer.
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u de gemeente Pekela toestemming de gegevens van de
leerling:
-

voor zover noodzakelijk, te verstrekken aan andere deskundigen die de gemeente adviseren op het
gebied van leerlingenvervoer, evenals aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om
het vervoer te kunnen verzorgen.

-

te controleren met de Gemeentelijke Basis Administratie.

Verder verklaart u hiermee het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam
Datum
Plaats
Handtekening

Een onvolledig ingevulde aanvraag kunnen wij niet in behandeling nemen.
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Toelichting
Voor scholen voor basisonderwijs, speciale scholen voor
basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet
onderwijs.

Algemeen
Toekenning van een vervoersvoorziening is afhankelijk van de
afstand tussen de woning van de leerling en de dichtstbijzijnde
toegankelijke school en de specifieke situatie van de leerling.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in
behandeling genomen. Ze zullen naar de aanvrager worden
teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld
de aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen.
Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan wordt de aanvraag niet
in behandeling genomen.
Houdt u bij de verwerking van uw volledige aanvraag rekening met
een verwerkingstermijn van 8 weken. Deze termijn kan met nog
eens 4 weken verlengd worden. Gedurende het gehele schooljaar
bent u verplicht om wijzigingen aan ons door te geven die van
invloed zijn op de bekostiging van de vervoersvoorziening. Een
wijziging ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk met vermelding
van de datum waarop de wijziging ingaat. Een wijziging dient
tenminste twee weken van tevoren doorgegeven te worden. Voor
informatie over het leerlingenvervoer kunt u op maandag, dinsdag,
woensdag, en donderdag contact opnemen met de consulent
leerlingenvervoer via telefoonnummer (0597) 617 555. U kunt ook
een mail sturen naar leerlingenvervoer@dekompanjie.nl

Vraag 5
Onder openbaar vervoer wordt verstaan: voor een ieder openstaand
personenvervoer volgens een dienstregeling per trein en bus.
Indien de leerling niet zelfstandig, maar wel met begeleiding
gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan er voor de
begeleider een vervoervoorziening toegekend worden. Bij het
aanbieden van openbaar vervoer kan gebruik gemaakt worden van
combinatievervoer. Een combinatie van soorten vervoer die kan
bestaan uit bijvoorbeeld eigen vervoer naar een opstapplaats,
busvervoer met een speciale bus en vervolgens openbaar vervoer.

Vraag 6
Onder aangepast vervoer wordt verstaan: vervoer per besloten
(school) busvervoer, taxi, treintaxi of bustaxi. Een aanvraag voor
aangepast vervoer dient goed gemotiveerd te worden. In geval er
sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of
zintuiglijke handicap (hierna beperking) moet verklaring 1 ingevuld
worden.
Het aangepast vervoer kan alleen aangevraagd worden indien aan
de overige gestelde eisen wordt voldaan. Bij het aanbieden van
aangepast vervoer kan gebruik gemaakt worden van centrale
opstapplaatsen.

Vraag 1

Vraag 8

Hier dient u de gegevens van de leerling in te vullen. Let er op dat
u de officiële naam van de leerling noteert, zoals bij de Burgerlijke
stand bekend is. Het adres en de postcode van de woning waar de
leerling verblijft en waar vandaan de school wordt bezocht moeten
worden ingevuld.

Als een leerling een school voor (speciaal) basisonderwijs bezoekt
wordt er mogelijk een drempelbedrag berekend. Dit drempelbedrag
wordt gebasseerd op de de kosten van het openbaar vervoer over
het in de Verordening Leerlingenvervoer bepaalde
afstandscriterium (6 km).
Als de leerling op een school voor basisonderwijs zit en de afstand
woning – school meer dan 20 kilometer bedraagt, dan kan een
draagkrachtafhankelijke bijdrage opgelegd worden. Dit bedrag
wordt per gezin geheven.
Indien de leerling vanwege een beperking niet of niet zelfstandig
met het openbaar vervoer kan reizen, hoeft u geen eigen bijdrage te
betalen.

Vraag 3
a) Een vervoersvoorziening kan niet met terugwerkende kracht
worden toegekend.
b) De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekeinde- en
vakantievervoer worden slechts vergoed indien de leerling in
een internaat of pleeggezin verblijft met het oog op het
volgen van onderwijs.

Vraag 4
De afstand die voor een vervoersvoorziening in aanmerking komt
heeft maximaal betrekking op de kortste voor de leerling voldoende
begaanbare en veilige weg naar de dichtstbijzijnde toegankelijke
school van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke
richting.

NB: Wanneer beide ouders/verzorgers werken, is dat geen reden
om voor aangepast vervoer in aanmerking te komen.
Deze toelichting is informatief; aan deze toelichting kunnen
geen rechten worden ontleend.

