Leerlingenvervoer 2019-2020

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER
In te vullen door de gemeente Sittard-Geleen
Cliëntnummer

Aanvraagnummer

Datum ontvangst

Behandelend consulent

1. Gegevens leerling
BSN nummer
Roepnaam

Voorletters

Achternaam
Geboortedatum

man

vrouw

Adres
Postcode en Woonplaats
Is er sprake van een hulpmiddel

Nee

Ja, een

Is er sprake van een
gehandicapte leerling

Nee

Ja,

lichamelijke beperking (vul vraag 3.1 in)
verstandelijke beperking (vul vraag 3.1 in)
zintuiglijke beperking (vul vraag 3.1 in)
psychische beperking (vul vraag 3.1 in)

2. Gegevens aanvrager
Naam
Voorletters
Relatie tot leerling

Gezinssamenstelling

Vader

Moeder

Voogd

Anders, nl.

Twee-oudergezin

Een-oudergezin

Adres
Postcode en Woonplaats
E-mail adres
Telefoonnummer

Mobiel

3.Gegevens school
Schoolsoort

basisonderwijs

speciale school voor basisonderwijs (SBO)

speciaal onderwijs (SO)

voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

voortgezet onderwijs (VO)
Naam van de school
Adres leslocatie
Postcode en Woonplaats

Telefoonnummer

Gewenste ingangsdatum
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3.1 Reden van aanmelding en plaatsing van de leerling op deze school
Welke lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke en/of psychiatrische beperking heeft uw kind?
(graag volledig invullen a.u.b. óók indien uw kind al gebruik maakt van het leerlingenvervoer )

4. De aanvraag betreft
Dagelijks vervoer
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Niet dagelijks.

○

○

○

○

○

Heen

Alléén op:

○

○

○

○

○

Terug

Vakantie / weekend vervoer (alléén op vrijdagmiddag en maandagochtend)

5. Vervoer per fiets
Kan de leerling met de fiets naar school?
Ja
Ja, maar heeft begeleiding nodig

o

I.v.m. de leeftijd (jonger dan 12 jaar)

I.v.m. beperking

Nee, omdat de leerling ook met begeleiding niet kan fietsen
Nee, omdat
Kan uw kind korte afstanden fietsen?

Ja

Nee

5.1 Openbaar vervoer
Kan de leerling met het openbaar vervoer naar school reizen?
Ja
Ja, maar heeft begeleiding nodig

I.v.m. de leeftijd (jonger dan 12 jaar)

I.v.m. beperking

Nee, omdat de leerling ook met begeleiding niet met het openbaar vervoer kan reizen
Nee omdat

5.2 Aangepast vervoer of Eigen Vervoer
Waarom is volgens u aangepast vervoer of eigen vervoer noodzakelijk?
De leerling is op basis van een lichamelijke, verstandelijk en/of zintuigelijk beperking, psychische beperking niet in
staat om zelfstandig of zelfstandig met begeleiding gebruik te maken van openbaar vervoer of te fietsen. (voeg een
schriftelijke verklaring bij waarin de aard van de beperking wordt aangegeven of voeg, indien beschikbaar, medische
verklaring toe)
Openbaar vervoer ontbreekt
Anders nl.

Gewenste voorziening:
Eigen ervoer

Aangepast vervoer
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6. Begeleiding
Bent u, uw partner of iemand anders (familie of kennissen) in de gelegenheid om de leerling van huis
naar school en terug te begeleiden?
Ja
Begeleiding is primair de taak van uw als ouders/verzorgers.
Indien u zelf niet instaat bent om uw kind naar school te begeleiden, wat heeft u binnen uw netwerk geprobeerd om de
begeleiding van uw kind te regelen:

Nee (tenminste één keuze vullen door aanvrager of diens partner / meerdere opties zijn mogelijk)
o

Mijn werktijden of studietijden laten dit niet toe (verklaring werkgever of school bijvoegen)
Werkt u parttime dan duidelijk aangeven hoeveel uren en hoe dit qua dagen/uren is verdeeld

o

Mijn gezondheid laat dit niet toe (medische verklaring bijvoegen)

o

De werktijden of studietijden van mijn partner laten dit niet toe (verklaring werkgever of school bijvoegen)
Werkt uw partner parttime dan duidelijk aangeven hoeveel uren en hoe dit qua dagen/uren is verdeeld

o

De gezondheid van mijn partner laat dit niet toe (medische verklaring bijvoegen)

o

Onze gezinssituatie laat dit niet toe omdat,

7. Inkomen in verband met de eigen bijdrage (alleen invullen als de leerling naar een basisschool gaat of naar het
Speciale Basis Onderwijs) bijv. De Talander (vrije school) El Habib en El Wahda (islamitische scholen) en SBO ’t
Mozaïek, SBO de Horst en SBO de Blinker.
Is uw totale verzamelinkomen over het jaar 2017
Meer dan € 26.550  U moet een eigen bijdrage betalen.
Minder dan € 26.550  U bent geen eigen bijdrage verschuldigd.
U dient wel een kopie (van beide ouders) van de aanslag 2017 of het IB 60 formulier 2017 bij te voegen.
Als u de aanslag 2017 of het IB-60 formulier niet bijvoegt, gaat de gemeente ervan uit dat het totale
verzamelinkomen hoger is dan € 26.550 en brengen wij de eigen bijdrage bij u in rekening.

Is uw gezinsinkomen ten opzichte van 2017 sterk gewijzigd?
Nee
Ja, leg uit en voeg eventuele bewijsstukken mee

Eventuele opmerkingen die bij de beoordeling van de aanvraag van belang zijn
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Instemmingsverklaring en naar waarheid ingevuld
Aanvrager verklaart hiermee geen bezwaar te hebben dat door de [medisch] adviseur van de GGD inlichtingen over
het ziektebeeld van de leerling worden ingewonnen.
Aanvrager verklaart dat hij/zij de aanvraag naar waarheid heeft ingevuld.
Plaats:

Datum:

Handtekening Aanvrager:

Handtekening Leerling indien deze 18 jaar of ouder is:
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Toelichting bij het aanvraagformulier leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019 - 2020
Houdt u bij de verwerking van uw aanvraag rekening met een verwerkingstermijn van 8 weken. Deze termijn kan met
maximaal 4 weken worden verlengd.
Algemeen
Voor de toekenning van een vervoersvoorziening wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde
voor de leerling toegankelijke school. De volledig ingevulde aanvraag voor het schooljaar 2018-2019 dient vóór 24 mei
2019 in het bezit te zijn van de Gemeente Sittard-Geleen. Complete aanvragen kunt u sturen aan de Gemeente SittardGeleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk een
ontvangstbevestiging.
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. U wordt hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.
De beoordeling van de aanvraag is gebaseerd op de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Sittard-Geleen 2015 en de
bijbehorende beleidsregels. Vergoeding van het leerlingenvervoer wordt niet met terugwerkende kracht uitbetaald. De
vergoeding wordt verstrekt vanaf de datum zoals vermeld in de beschikking.
Meer informatie over het leerlingenvervoer en de verordening vindt u op de website van de gemeente Sittard-Geleen. U kunt
ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur – 16:30 uur op telefoonnummer 140146 vragen
naar de medewerker leerlingenvervoer. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw vraag te stellen via E-mail.
Ons mailadres is: leerlingenvervoer @sittard-geleen.nl
Vraag 1.
U moet de officiële naam van de leerling invullen, zoals deze bij de burgerlijke stand bekend is. Ook moet u het adres
opgeven van de woning waar de leerling verblijft en van waaruit de school wordt bezocht. Bij 3 kunt u aangeven welke
structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke en/of psychische handicap uw kind heeft. Indien er geen sprake is van
een handicap is bekostiging van het leerlingenvervoer naar Voortgezet Speciaal Onderwijs niet meer mogelijk.
Vraag 2.
Hier dient u de gegevens van de aanvrager te vermelden. De aanvrager dient de (pleeg)ouder of de voogd van de leerling
te zijn. Aanvragen welke zijn ingediend door anderen, worden niet in behandeling genomen.
Vraag 3
Naast de informatie over de school, moet u de schoolsoort aankruisen. Een vergoeding kan niet met terugwerkende kracht
aan u worden verstrekt.
Indien de aanvrager bezwaar heeft tegen het openbaar onderwijs of de richting van het onderwijs van dichterbij gelegen
bijzondere scholen, kunt u dit aangeven bij ‘Reden van aanmelding en plaatsing van de leerling op deze school’, onderaan
vraag 3.1.
Vraag 4.
De noodzakelijke kosten verbonden aan het weekend- en vakantievervoer worden slechts vergoed indien de leerling in een
internaat of pleeggezin verblijft, met het oog op het volgen van passend (voortgezet) speciaal onderwijs. Indien er andere
redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor
vergoeding in aanmerking.
Vraag 6.
Indien de leerling met de fiets of openbaar vervoer naar school kan en begeleiding hierbij noodzakelijk is, is de begeleiding
primair een verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer het begeleiden door ouders of anderen onmogelijk is, of dat een
gezin ernstig wordt benadeeld als ze moet zorgen voor de begeleiding van de leerling, wordt de aanvrager gevraagd dit
aannemelijk te maken door het indienen van een:
een verklaring waaruit blijkt wat ouders hebben ondernomen om de begeleiding van hun kind te organiseren en
waarom dit niet lukt. Hierbij wordt ook gekeken naar begeleidingsmogelijkheden van mensen uit het sociale
netwerk van de ouders.
Onder openbaar vervoer wordt verstaan: voor een ieder openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling per trein,
bus, regiotaxi..
Vraag 7.
Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt en het totale verzamelinkomen van de ouders
bedroeg in het peiljaar 2017 meer dan € 26.550 dan wordt bij de ouders een eigen bijdrage opgelegd.
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