
Toelichting bij het aanvraagformulier bekostiging Leerlingenvervoer voor het schooljaar  

2022 - 2023  

 

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 bekostiging 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 2022-2023 dient vóór 1 juni 2022 in het bezit te zijn van de 

Gemeente Stein. Complete aanvragen kunt u sturen aan de Gemeente Stein, Postbus 15, 6170 AA 

Stein. 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 Bekostiging Leerlingenvervoer 

Gemeente Stein 2022. 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 Stein. 

U kunt ons telefonisch bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur – 17.00 uur op 

telefoonnummer 046-4359393, vraag naar de medewerker Leerlingenvervoer.  

 

Vraag 1.  

Hier dient u de gegevens van de aanvrager te vermelden. De aanvrager dient de ouder of de voogd 

van de leerling te zijn. Aanvragen welke zijn ingediend door anderen, worden niet in behandeling 

genomen.  

 

Vraag 2.  

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 2.1 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 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 3.3.  

 

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.  

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 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, auto.  

 

   

Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt en het totale verzamelinkomen 

van de ouders bedroeg in het peiljaar 2020 meer dan € 27.900,00 dan wordt bij de ouders een eigen 

bijdrage opgelegd.   


