Toelichting aanvraagformulier Leerlingenvervoer
2019-2020 Gemeente Halderberge
Lees deze toelichting goed voordat u het
aanvraagformulier invult.
Voor wie?
De regeling voor het leerlingenvervoer is
bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig
naar school kunnen. Bijvoorbeeld door
(langdurige) ziekte, een handicap of
gedragsproblemen of dat de afstand naar
de gekozen schoolrichting verder weg is.
Niet iedereen komt in aanmerking voor
bekostiging van de vervoerskosten. Er
moet een speciale reden zijn waardoor uw
kind niet naar de school in de buurt kan
gaan.
U kunt een vergoeding van de
vervoerskosten aanvragen als het gaat om
leerlingen van een:
 (SO) School voor speciaal onderwijs;
 (V)SO) School voor (voortgezet)
speciaal onderwijs;
 (SBO) Speciale school voor
basisonderwijs;
 Voor leerlingen met een beperking in
het regulier basis- en voortgezet
onderwijs;
 Bijzondere basisschool met een
levensbeschouwelijke richting,
bijvoorbeeld reformatorisch, islamitisch,
hindoeïstisch of antroposofisch (vrije
school);
 Internationale schakelklas (ISK)
Verordening leerlingenvervoer
Gemeente Halderberge
De regeling voor leerlingenvervoer is
vastgelegd
in
de
verordening
leerlingenvervoer. Elke gemeente heeft
een eigen verordening waarop alle
aanvragen
worden
getoetst.
Deze
verordening kunt u gratis downloaden via
onze website www.halderberge.nl

Toekenning
Voor de toekenning van de vergoeding
wordt altijd uitgegaan van de kosten van
het vervoer naar de dichtstbijzijnde, voor
de leerling toegankelijke school.
Besluit
Burgemeester en wethouders maken hun
besluit binnen acht weken na ontvangst
van de aanvraag schriftelijk bekend. U
krijgt hierover een brief. Komt u in
aanmerking voor vergoeding voor het
leerlingenvervoer? Dan krijgt u bij deze
schriftelijke bevestiging ook informatie
over de wijze van declareren of informatie
over de vervoerder. Daarin staan uw
rechten en plichten, maar ook die van de
vervoerder en gemeente.
Houdt u er rekening mee dat de gemeente
8 weken de tijd heeft om het besluit te
nemen!
Vervoerskosten
worden
niet
met
terugwerkende kracht vergoed.
Als de formulieren niet juist ingevuld zijn
dan neemt het wijkteam contact met u op.
U kunt de aanvraag dan aanpassen.
Doorgeven van wijzigingen
Verandert er iets in uw situatie? Geef dit
dan twee weken van te voren door via het
wijzigingsformulier. U vindt dit formulier bij
ons op de website www.halderberge.nl.
Vragen?
Wilt u meer informatie over het
aanvraagformulier? Bel dan gerust naar
telefoonnummer 140165 op werkdagen
tussen 9.00 en 10.00 uur. U kunt ook een
meldingsformulier invullen op
www.halderberge.nl.
Het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier kunt u opsturen naar:
Gemeente Halderberge
Team Zorg en Jeugd
Postbus 5
4730 AA Oudenbosch

