VERKORTE AANVRAAG LEERLINGENVERVOER
GEMEENTE IJSSELSTEIN
Schoolseizoen 2021-2022

Het verkorte aanvraagformulier kunt u alleen gebruiken als:
-

U in het schooljaar 2020/2021 al in aanmerking kwam voor een vergoeding van
leerlingenvervoer van de gemeente IJsselstein en

-

Er geen sprake is van wijzigingen ten opzichte van de situatie van vorig jaar (andere
school, ander soort vervoer of een verandering in de specifieke omstandigheden van
uw kind, die van belang zijn voor het vervoer)

Als uw aanvraag niet voldoet aan deze voorwaarden, dan dient u het uitgebreide
aanvraagformulier te gebruiken en alle noodzakelijke bewijsstukken bij te voegen.
Als de gemeente IJsselstein dat noodzakelijk acht, kan zij van u verlangen dat u het uitgebreide
aanvraagformulier gebruikt. Ook kan zij alsnog aanvullende bewijsstukken van u vragen.
S.v.p. altijd alle vragen volledig invullen en het vakje aankruisen indien van toepassing

1)

Zijn er ten opzichte van het schoolseizoen 2020-2021 wijzigingen opgetreden?

O JA

U kunt het verkorte aanvraagformulier niet gebruiken. U dient een uitgebreid
aanvraagformulier in te vullen. Neem contact op met leerlingenvervoer IJsselstein
telefoonnummer 14030, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

O NEE Ga verder met de beantwoording van de volgende vragen.

2)

Gegevens leerling:

Naam:

……………………………………………………………………………………………..

Roepnaam:

……………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ….……………………………………………………………………………..
Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………..
BSN :

……………………………………………………………………………………………..

3)

Gegevens school:

Naam school: ………………………………………………………………………………………………
De leerling volgt hier het komend schoolseizoen: basis onderwijs/voortgezet onderwijs (doorhalen wat
niet van toepassing is)
Adres:…………………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats ………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer school: ……………………………………………………………..……………………

Schooltijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ………
uur tot …………. uur
Woensdag
……………………
uur tot ………….. uur
Continu rooster van
…………………..……...
uur tot ……………uur
Afwijkend: ………………………………………………………………………………..

4)

Per wanneer dient het vervoer in te gaan ( eerste schooldag na de vakantie)?

Datum:

……………………………………………………………………(dag/maand/jaar)

Let op: Bij het niet invullen van een concrete datum kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling
nemen.
5) Drempelbedrag voor een leerling die een basisschool bezoekt op grond van geloofsof levensbeschouwelijke overtuiging, hoogbegaafdheid, voor een leerling die het speciaal
basis onderwijs bezoekt of taalonderwijs volgt op de Evenaar te Nieuwegein of het Taalatelier
te Nieuwegein
Bedroeg het gecorrigeerd verzamelinkomen over het peiljaar 2019 meer of minder dan € 27.450,00?
o

Minder: is het gecorrigeerd verzamelinkomen 2019 minder dan € 27.450,00, stuur dan een IB-60
formulier van de Belastingdienst mee met daarop vermeld het gecorrigeerd verzamelinkomen
over het peiljaar 2019 van beide op het woonadres wonende ouders/verzorgers.

Meer: is het gecorrigeerd verzamelinkomen 2019 meer dan € 27.450,00, dan brengt de
gemeente een eigen bijdrage in rekening. De eigen bijdrage bedraagt € 571,00 (voor leerlingen
die SBO de Evenaar te Nieuwegein bezoeken of het Taalatelier te Nieuwegein bedraagt
deze € 354,00) In dat geval hoeft u geen IB-60 formulier van de Belastingdienst bij te sluiten.
De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op de kosten voor het openbaar vervoer waarmee
gereisd kan worden binnen de door de gemeente in de Verordening gestelde kilometergrens.
(6 km en voor de leerlingen die SBO de Evenaar te Nieuwegein bezoeken of het Taalatelier te
Nieuwegein 4 km).
Indien door de ouders genoegzaam is aangetoond, dat de leerling vanwege een structurele beperking
niet in staat is om zelfstandig met de fiets of (onder begeleiding) met het openbaar vervoer te reizen,
zal de gemeente geen eigen bijdrage in rekening brengen.
o

Blad 2

6)

Gegevens aanvrager:

Naam:

……………………………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………………………..

Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………………………….
Telefoon nummer: ………………………………………………………………………………………….
Email-adres: ………………………………………………………………………………………………..

Wat is uw relatie tot de leerling?
o
o
o
o

Ouder
Voogd
Verzorger
(medewerker van een) Instelling

Ondertekening
Ondergetekende geeft hierbij toestemming om ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag de
gemeentelijke basisadministratie van de gemeente IJsselstein te raadplegen. Ondergetekende
verklaart dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld.
Datum: …………………………………………………………………………………………………..
Plaats: …………………………………………………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………………………………..

Blad 3

Maakt de leerling gebruik van het aangepast vervoer, en is er sprake van een in te voeren tweede
adres, dan is het belangrijk dat wij dit in verband met de planning, correct communiceren naar de
gecontracteerde vervoerder. In verband met het feit dat deze gegevens per schooljaar kunnen
verschillen verzoeken wij u deze gegevens ieder schooljaar opnieuw in te vullen.
Indien u de gegevens niet invult, dan gaan wij ervan uit dat geen vervoer naar een tweede adres
noodzakelijk is.
Indien sprake is van een co-ouderschap waarbij de andere ouder tevens in de gemeente
IJsselstein verblijft: ( Let op: verblijft de co-ouder in een andere gemeente, dan dient deze in
die betreffende gemeente zelf een aanvraag te doen voor de dagen dat de leerling daar
verblijft )
Naam co-ouder: …………………………………………………………………………………………
Adres co-ouder: …………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats co-ouder: …………………………………………………………………..
Email adres co-ouder: …………………………………………………………………………………
Structurele dagen van verblijf bij co-ouder ………………………………………………………….
Bij een verzoek om stage-vervoer (indien reeds bekend. Zo niet, dan zo snel als mogelijk is
doorgeven aan de gemeente):
Naam stagebedrijf: ………………………………………………………………………………….
Adres stagebedrijf: ………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats stagebedrijf: ………………………………………………………………….
Structurele dagen stage: ……………………………………………………………………………
Tijden stage: ………………………………………………………………………………………...
Wij hebben een verklaring nodig van de school, waarbij wordt aangegeven dat de stage een
onderdeel is van het onderwijsprogramma en de stage overeenkomst waarop het uitstroomprofiel is
vermeld. Voegt u deze verklaring toe.
Bij een verzoek om de leerling bij een gastouder of een BSO op een afwijkend adres dan het
woonadres binnen de gemeente IJsselstein te brengen:
Naam gastouder/BSO: ………………………………………………………………………………………
Adres gastouder/BSO ……………………………………………………………………………………….
Postcode en plaats gastouderadres/BSO adres …………………………………………………………
Structurele dagen gastouderbezoek/BSO …………………………………………………………………

Blad 4

