AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER GEMEENTE GOIRLE 2019-2020
Formulier zo volledig mogelijk invullen en  aankruisen wat van toepassing is.

Gegevens leerling
Naam:
__________________________________________________
1.

M/V

Voornamen:

___________________________________________________________________

BSN-nummer:

___________________________________________________________________

Geboortedatum:

___________________________________________________________________

Adres:

___________________________________________________________________

Postcode+woonplaats: _________
Telefoon:

____________________________________________________

__________________________________________________________________

Telefoonnummer in geval van nood:_______________________________________________________
E-mail:
Rolstoel
2.

__________________________________________________________________
 handbewogen  elektrisch  nee

Gegevens School

Naam school:

____________________________________________________________

Adres school of dependance: ___________________________________________________________
Postcode+Plaats:

_________

______________________________________________

Telefoon:

____________________________________________________________

Voeg een toelaatbaarheidsverklaring van de school bij.
Datum ingang vervoer:
Schooltijden:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

_____________ uur
_____________ uur
_____________ uur
_____________ uur
_____________ uur

1

tot ________________ uur
tot ________________ uur
tot ________________ uur
tot ________________ uur
tot ________________ uur

Soort onderwijs:
 Basisonderwijs
 Speciale school voor basisonderwijs
 Speciaal onderwijs:
 Cluster 1: visueel beperkt
 Cluster 2: auditief / communicatief beperkt
 Cluster 3: verstandelijk beperkt / lichamelijk beperkt / langdurig ziek
 Cluster 4: psychiatrische problematiek / gedragsproblematiek
 Voortgezet onderwijs
 Weekeinde- of vakantievervoer
3.

Vervoer per
 Fiets
 Fiets met begeleiding1
 Openbaar vervoer
 Openbaar vervoer met begeleiding2
 Vervoer met eigen auto
 Vervoer met taxi(bus)

Eventuele bijzonderheden:_____________________________________________________________
Eigen bijdrage
Alleen in te vullen indien de leerling een school voor basisonderwijs of een speciale school voor
basisonderwijs (SBO) bezoekt.
4.

Wat is de hoogte van uw verzamelinkomen van twee jaar geleden: € _______________________.
Is uw verzamelinkomen lager dan € 26.550,00? Lever dan een IB-60 formulier in van de belastingdienst
(0800-0543) van beide ouders (of de ouder en eventuele partner). U mag dit formulier later opsturen.
Als uw verzamelinkomen meer bedraagt dan € 26.550,00, of als u geen IB-60 formulier inlevert,
berekenen wij een eigen bijdrage van € 420,00.
INVULLEN INDIEN VAN TOEPASSING
Verklaring
Geef hieronder aan wat de aard is van de handicap van uw kind. Voeg medische verklaring(en) toe ter
onderbouwing. Tevens toevoegen een verklaring van een specialist waarin vermeld staat dat uw kind
vanwege zijn/haar handicap niet in staat is, al dan niet onder begeleiding van een volwassene, met de
fiets of met openbaar vervoer te reizen.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kind. Graag aangeven waarom uw kind niet zelfstandig met de fiets naar school kan.
Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van uw kind. Graag aangeven waarom uw kind niet alleen met het openbaar vervoer naar school
kan reizen.
2

2

afwijkend vervoersadres
U kunt maximaal 1 afwijkend vervoersadres binnen de gemeente Goirle opgeven, op vaste dagen en vaste tijden.
Bijvoorbeeld buitenschoolse opvang of een oppasadres.
5.

Adres:

_________________________________________________________________________

Postcode en plaats: _________
Dagen:

6.

______________________________________________________________

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

 ochtend
 ochtend
 ochtend
 ochtend
 ochtend

 middag
 middag
 middag
 middag
 middag

Gegevens aanvrager

Naam: ______________________________________________________________ _(ouder/voogd)
Adres: ____________________________________________________________________________
Postcode+woonplaats:________________________________________________________________
Telefoon: __________________________________________________________________________
Telefoonnummer in geval van nood: _____________________________________________________
Bank- Gironummer:

________________________________________________________________

_________________________

(datum)

_______________________

3

(handtekening)

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER 2019-2020
Algemeen
• het college van burgemeester en wethouders neemt binnen acht weken, nadat u het
aanvraagformulier volledig ingevuld heeft ingeleverd, een besluit op uw aanvraag voor
leerlingenvervoer. Het college kan de beslissing met vier weken uitstellen. Van dit uitstel brengt het
college u schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één dag voor het verstrijken van deze termijn moet het
college een beschikking afgeven;
• u dient wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de vergoeding, direct schriftelijk doorgeven aan
het college van burgemeester en wethouders. U kunt dit per e-mail doen naar
leerlingenvervoer@goirle.nl;
• voor de toekenning van de vergoeding gaan wij uit van de kosten van het vervoer naar de
dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school;
• wanneer de gemeente het vervoer verzorgt of laat verzorgen, betalen wij geen vergoeding. We
stellen de leerling dan in de gelegenheid gebruik te maken van aangepast vervoer, al dan niet tegen
betaling van een drempelbedrag. Het drempelbedrag voor het schooljaar 2019-2020 is vastgesteld
op € 420,00. Het college beslist uiteindelijk in welke vorm zij leerlingenvervoer toekent;
• het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar onderstaand adres of emailadres. U kunt het formulier ook, tijdens openingstijden, inleveren bij de receptie van het
gemeentehuis.
• de door u verstrekte gegevens nemen wij op in een persoonsregistratie. Op deze registratie is de
Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Vraag 1: Gegevens leerling
Bij achternaam en voorna(a)m(en) vult u de officiële naam van de leerling in, zoals deze bekend is bij de
burgerlijke stand. Geef ook aan of uw kind gebruik maakt van een (handbewogen of elektrische)
rolstoel.
Vraag 2: Gegevens school
Bij de gegevens van de school vult u de naam van de school in, en de locatie waar uw kind onderwijs
volgt. Houd er rekening mee dat u pas recht heeft op leerlingenvervoer, als de afstand van uw woning
naar de (dichtstbijzijnde toegankelijke) school meer dan zes kilometer bedraagt. Voor het bepalen van
de afstand tussen uw woning en de (dichtstbijzijnde toegankelijke) school, maken wij gebruik van de
routeplanner van de ANWB, waarbij we kiezen voor de kortste route. U kunt zelf de afstand berekenen
via www.anwb.nl. Het afstandscriterium geldt niet als uw kind gehandicapt is, dat wil zeggen dat uw
kind vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet kan reizen met de
fiets of het openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding van een volwassene).
Als de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
voor regulier basisonderwijs meer dan twintig kilometer bedraagt, kunnen wij de aanvrager een
draagkrachtafhankelijke bijdrage opleggen. Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de
school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.
U kunt ook in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten voor een begeleider, als de leerling
jonger is dan negen jaar en de afstand van de woning naar de school meer dan zes kilometer bedraagt.
U dient zelf bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat uw kind niet zelfstandig gebruik kan maken
van de fiets of het openbaar vervoer. De gemeente kan een medisch advies opvragen bij een externe
instantie om de noodzaak voor aangepast vervoer vast te stellen.
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Bij de datum ingang vervoer vult u de datum in waarop u het vervoer wilt laten ingaan. Kruis vervolgens
aan welke vorm van onderwijs uw kind gaat volgen.
Wij vergoeden de noodzakelijke kosten die verbonden zijn aan weekeinde- of vakantievervoer, als de
leerling in een internaat of pleeggezin verblijft, vanwege het volgen van passend (voortgezet) speciaal
onderwijs. Wanneer er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale of medische redenen,
dan komen de kosten van het verfvoer niet voor vergoeding in aanmerking.
Vraag 3: Vervoer per
Geef bij deze vraag aan, welke vorm van vervoer u wilt aanvragen. In beginsel bestaat recht op een
vergoeding voor de kosten vervoer per fiets of openbaar vervoer (al dan niet met begeleiding). Als uw
kind niet in staat is om met de fiets of het openbaar vervoer te reizen (ook niet onder begeleiding van
een volwassene) dient u hiervan bewijsstukken te overleggen. Pas wanneer u voldoende heeft
aangetoond dat uw kind niet met de fiets of het openbaar vervoer kan reizen, kunt u aanspraak maken
op aangepast vervoer per taxi(bus). Geef ook aan of er bijzonderheden zijn bij het vervoer. Bijvoorbeeld
of uw kind een (speciale) kinderstoel nodig heeft, en of er speciale bevestigingsmaterialen nodig zijn
voor een dergelijke kinderstoel.
Vraag 4: Eigen bijdrage
Was uw verzamelinkomen in het jaar 2017 hoger dan € 26.550,00? Dan betaalt u een drempelbedrag.
De hoogte van dit drempelbedrag is voor het schooljaar 2019-2020 bepaald op € 420,00. Als de betaling
ineens van dit bedrag een probleem voor u is, kunt u een betalingsregeling treffen. In de brief die u van
ons krijgt, staat hoe u dat kunt doen.
U kunt een beroep doen op de bijzondere bijstand als:
• uw inkomen niet hoger is dan € 1.465,07 (inclusief vakantiegeld) per maand voor een echtpaar
of € 1.025,55 (inclusief vakantiegeld) per maand voor een alleenstaande ouder;
• uw vermogen, zoals spaargeld en een auto, niet hoger is dan € 12.240,00.
Verklaring
Hier kunt u aangeven waarom uw kind geen gebruik kan maken van de fiets of het openbaar vervoer
(ook niet onder begeleiding). Voeg hier eventuele bewijsstukken toe.
Vraag 5: Afwijkend vervoersadres
U kunt maximaal één ander adres opgeven, binnen de gemeente Goirle, waar wij uw kind 's ochtends
ophalen of 's middags afzetten. U kunt hierbij denken aan een buitenschoolse opvang, of een
oppasadres. Het moet hierbij gaan om een vast patroon, dus steeds op dezelfde dagen.
Vraag 6: Gegevens aanvrager
Vul hier uw eigen gegevens in. Let op: als u co-ouder bent en uw kind verblijft een gedeelte van de week
bij u en een gedeelte van de week bij de andere ouder, dan moeten beide ouders een aanvraag voor
leerlingenvervoer indienen.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Ivonne de Bijl (013-5310548) of
Eef van den Hout (013-5310554) E-mailen kan ook: leerlingenvervoer@goirle.nl.
Adresgegevens
Gemeente Goirle
Afdeling Maatschappelijke dienstverlening
Postbus 17
5050 AA GOIRLE
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