Aanvraagformulier
leerlingenvervoer
2021 - 2022

Algemene informatie:
-

Leerlingenvervoer moet elk (school)-jaar opnieuw worden aangevraagd.
We toetsen de aanvraag aan de hand van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal.
Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld.
In de folder: “Wanneer kom ik in aanmerking” is extra informatie te vinden over dit aanvraagformulier.

1. Gegevens kind
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Jongen

Geslacht

Meisje

Geboortedatum (dag – maand – jaar)
BSN
Verblijfadres: straatnaam + huisnummer
Verblijfadres: postcode + woonplaats
Rolstoel:

Nee

Ja, namelijk;

Elektrisch
Inklapbaar tijdens het vervoer
Anders, …
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2. Gegevens aanvrager
Vader

Moeder

Anders, namelijk

Achternaam
Voorletters
Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats
IBAN rekeningnummer
Op naam van
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
Email 1
Email 2

3. Gezinssamenstelling
Naam

Geboortedatum

Werk/School

Vader /
verzorger
Moeder /
verzorger
Kind
Kind
Kind
Kind
Kind
Let wel: in het geval van co-ouderschap dienen beide ouders een eigen aanvraag in te dienen.

4. Heb je bezwaar tegen de godsdienstige, levensbeschouwelijke of openbare grondslag van een
school?
Nee

Ja

Godsdienstige
grondslag

Levensbeschouwelijke
grondslag

Openbare
grondslag
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5. Schoolgegevens
Naam school
Straatnaam + huisnummer
Postcode/Postbus + plaats
Naam contactpersoon
Functie
Telefoonnummer
2de telefoonnummer
Email
2de email

6. Schooldagen en -tijden
Van

Tot

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Extra vrije dagen
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7. Fietsvergoeding (EV)
Kan de leerling met de fiets naar school?
Of kunt u regelen dat iemand met de leerling meefietst naar school?
Ja, de leerling kan zelfstandig naar school fietsen (door naar vraag 11)
Ja, maar de leerling heeft (eerst wel) begeleiding nodig om de route te leren.
Nee, mijn kind kan niet op de fiets naar school. Vertel waarom dit niet kan.

8. Openbaar vervoer (OV)
Kan de leerling zelfstandig reizen met het openbaar vervoer?
Of kunt u regelen dat iemand de leerling begeleidt in het openbaar vervoer?
Ja, de leerling kan zelfstandig met het openbaar vervoer. (door naar vraag 11)
Ja, maar de leerling heeft (wel eerst) begeleiding nodig. Ik kan die begeleiding wel regelen.
Ja, maar de reistijd met openbaar vervoer is meer dan 1,5 uur.
We hebben het openbaar vervoer uitgezocht op www.9292OV.nl
Bijlage: Route openbaar vervoer.
Nee, dat kan niet. Vertel waarom dit niet kan.

(door naar vraag 9)

9. Autovergoeding (BEV)
Kunt u de leerling met de auto naar school brengen?
Of kunt u regelen dat iemand anders de leerling naar school brengt?
Ja, we kunnen dat zelf regelen

(door naar vraag 11)

Nee, dat lukt ons niet. Vertel waarom dit niet kan. (door naar vraag 10)

Pagina 4|8

10. Taxi (AV)
Voor de leerling is een taxi noodzakelijk, omdat
De lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijk en/of psychische beperking van de leerling
taxivervoer vereist. Vertel waarom de taxi nodig is.

Bijlage: Wij ontvangen graag een medische verklaring van een deskundige over de beperking van
de leerling.
Andere reden, namelijk ……

11. Ingangsdatum vervoer
Het vervoer graag in laten gaan op:
……………… (dag) …………………………………………. (maand) ……………………… (jaar)

12. Eigen bijdrage
In sommige gevallen vragen wij aan de ouders/verzorgers een eigen bijdrage voor het leerlingenvervoer.
De hoogte van de eigen bijdrage voor het schooljaar 2021 – 2022 is tussen de € 322,- en € 550,- per jaar
per kind.
Een eigen bijdrage wordt verwacht als:
1. de leerling naar het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat en
2. het gezamenlijk jaarinkomen meer is dan € 28.000,00
Als uw verzamelinkomen in het jaar 2019 minder was dan € 28.000,- vragen wij u van beide ouders het
zogenoemde IB-60 formulier mee te sturen met de aanvraag.
Dit formulier is op te vragen bij de belastingdienst via www.belastingdienst.nl. of tel: 0800-0543.
Als u deze formulieren niet meestuurt gaan we ervan uit dat uw verzamelinkomen hoger is dan € 28.000,en dat u een eigen bijdrage betaalt.
Als de leerling op de fiets naar school gaat hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
Als de leerling een basisschool bezoekt die verder weg ligt dan 20 kilometer, dan kan het zijn dat wij een
eigen bijdrage vragen, afhankelijk van het inkomen van de ouders, Zie voor de berekening hiervan de
begeleidende folder: “Wanneer kom ik in aanmerking?”
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13. Ruimte voor aanvullende informatie
Bijvoorbeeld een ander adres dat voor de vervoerder handig is om te weten, zoals dat van een coouder, buitenschoolse opvang, oppas, stageadres, etc.
Naam:
Straatnaam + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Op welke dagen:
Andere aanvullende informatie …

14. Gegevensverstrekking en ondertekening.
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik:
•

Dat ik weet dat de gegevens gecontroleerd worden in de Gemeentelijke Basisadministratie;

•

Dat ik weet dat de gegevens worden opgenomen in een geautoriseerd systeem;

•

Dat ik weet dat de Gemeente gegevens kan opvragen bij derden;

•

Dat ik weet dat de gegevens verstrekt kunnen worden aan andere deskundigen die de gemeente
adviseren op het gebied van leerlingenvervoer, evenals aan het Publiek Vervoer en de
vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn om het vervoer te kunnen verzorgen.
Ik verklaar hiermee het aanvraagformulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben
verzwegen

Plaats
Datum
Handtekening
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15. Toelichting:
Bij het aanvraagformulier vindt u een bijlage waarin staat of, wanneer en waarom u in
aanmerking komt voor een (vergoeding van ) het leerlingenvervoer.
U kunt het ingevulde formulier met bijlagen terugsturen naar:
Gemeente Stadskanaal,
t.a.v. Leerlingenvervoer
Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal
of
Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal
of
leerlingenvervoer@stadskanaal.nl
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In te vullen door de Gemeente Stadskanaal
Kilometerafstand auto
Kilometerafstand fiets
Eigen bijdrage

€

Vergoeding OV

€

Indicatiecode

1e controle
2e controle
Beschikking verzonden
Mutatie taxi verzonden

Opmerkingen
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