2021-2022
Brochure Leerlingenvervoer gemeente IJsselstein
De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk dat alle kinderen uit IJsselstein naar school gaan en de
school goed kunnen bereiken. In bepaalde gevallen kunt u, indien de school zich niet in de buurt van de
woning bevindt (meer dan 6 km) of indien de school voor taalonderwijs zich niet in de buurt van de
woning bevindt (meer dan 4 km), een vergoeding aanvragen voor (een gedeelte van) de kosten van het
vervoer.
De vergoeding van (een deel van) de kosten van het schoolvervoer is bestemd voor de leerling die:
• een basisschool bezoekt op basis van de verlangde godsdienstige- of levensbeschouwelijke
richting ( zoals bijvoorbeeld reformatorisch of islamitisch onderwijs)
• een school voor het speciaal basisonderwijs bezoekt
• een school voor het speciaal (voortgezet) onderwijs bezoekt
• vanwege hoogbegaafdheid geen passend onderwijs in de gemeente IJsselstein kan volgen
• taalonderwijs volgt op de Evenaar of het Taalatelier
• onderwijs volgt op een orthopedagogisch-didactisch centrum
• stage volgt, welke onderdeel uitmaakt van het onderwijsplan
• naschoolse therapie volgt, aansluitend aan de eindtijd van de schooldag
Indien de leerling een school of instelling met een clusterindicatie bezoekt dan zal de gemeente
verzoeken bij de aanvraag een kopie van de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband
toe te voegen.
Leerlingen die het (speciaal) voortgezet onderwijs bezoeken en die zelfstandig gebruik kunnen maken
van het openbaar vervoer of de (brom)fiets komen niet in aanmerking voor vergoeding. U hoeft dan geen
aanvraag in te dienen.
Welke kosten vergoedt de gemeente zoal?
eigen vervoer per (brom)fiets met begeleiding;
eigen vervoer per auto, waarbij een kilometervergoeding wordt toegekend;
openbaar vervoer (met begeleiding). De gemeente vergoedt de goedkoopst mogelijke manier van
reizen;
aangepast vervoer (= groepsvervoer per bus/taxi) welke wordt verzorgd door een door de gemeente
gecontracteerde vervoerder;
speciaal aangepast vervoer (bijv. bij noodzaak van rolstoelgebruik).
Welke kosten vergoedt de gemeente niet?
- vervoer naar een dagbehandeling of therapeut wanneer dit vervoer niet aansluit bij de schooltijden
(wellicht komt u in aanmerking voor een vergoeding op basis van de Jeugdwet. Hiervoor kunt u
contact opnemen met het jeugdteam IJsselstein, telefonisch bereikbaar op 030-6869901);
- vervoer naar dokter of ziekenhuis, tandarts of sportvereniging;
- vervoer naar een logeerhuis;
- vervoer naar een ander adres dan waarvoor de gemeente het fiat heeft gegeven;
- vervoer buiten reguliere schooltijden;
- vervoer van en naar een co-ouder wanneer deze niet in de gemeente IJsselstein woonachtig is. De
co-ouder dient dan zelf een aanvraag in te dienen in diens woongemeente.

Of u recht heeft op de gewenste vergoeding van de kosten van het schoolvervoer hangt
bijvoorbeeld af van:
-

de afstand van huis naar school;
de reistijd;
de beoordeling in hoeverre de structurele geestelijke, zintuiglijke, lichamelijke of psychische
beperking van uw kind bijdraagt tot overbelasting van het kind bij de toe te kennen vergoeding;
de aan- of juist afwezigheid van openbaar vervoer;
de beoordeling in hoeverre de situatie van de ouder(s) de gelegenheid biedt om een leerling te
begeleiden bij het vervoer.

Leerlingen die met een structurele beperking een reguliere basisschool of een reguliere school voor het
voortgezet onderwijs bezoeken en niet zelfstandig gebruik kunnen maken van de fiets of het openbaar
vervoer komen ook in aanmerking voor een vergoeding. Hierbij zal de gemeente het afstandscriterium
niet hanteren.

Hoe vraagt u de vergoeding aan?
U kunt een formulier aanvragen bij de gemeente of deze downloaden van de site www.ijsselstein.nl.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op. Indien u de aanvraag scant en per mail wilt indienen dan
dient u deze te zenden aan het mailadres info@ijsselstein.nl.
Om te bepalen of u recht heeft op (een gedeelte van de) vergoeding van de kosten hebben wij van u een
volledig ingevuld aanvraagformulier nodig met datum, handtekening, voorzien van alle benodigde
bijlagen. Binnen acht weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u ons besluit. Aanvragen
die niet aan de volledigheidscontrole voldoen worden niet in behandeling genomen.
De gemeente dient binnen acht weken te beschikken op uw aanvraag. Deze beslissing kan één keer met
vier weken worden uitgesteld, in dat geval krijgt u daarvan bericht. Na een eventueel uitstel krijgt u binnen
twee weken bericht over de beslissing. U wordt hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Wanneer dient u de aanvraag in?
Wij vragen u om aanvragen voor aangepast vervoer voor het nieuwe schooljaar, indien mogelijk, vóór 15
juni 2021 volledig ingevuld en voorzien van alle benodigde bijlagen in te dienen. Dit is vooral van belang
voor toekenning van een vergoeding voor aangepast vervoer. Alleen dan kunnen we de eventueel
toegekende vergoeding voor aangepast vervoer vanaf de eerste schooldag garanderen.
Let op! Ieder schooljaar dient u de vergoeding opnieuw en tijdig aan te vragen. U bent daarvoor
zelf verantwoordelijk.
Doet u in de loop van het schooljaar een aanvraag dan kan het voorkomen dat de vervoerder een aantal
werkdagen nodig heeft om uw kind in te plannen voor het ritschema. In dat geval blijft u zelf
verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind.

Openbaar vervoer
De gemeente onderzoekt vervolgens de mogelijkheid voor een vergoeding voor het openbaar vervoer.
Is openbaar vervoer aanwezig en bedraagt de reistijd voor een enkele reis tussen de woning en de
school minder dan anderhalf uur en is geen sprake van een geestelijke, zintuiglijke, lichamelijke of
psychische beperking, dan zal de gemeente openbaar vervoer (met begeleiding) toekennen, ongeacht of
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van openbaar vervoer.
(Voor een leerling die op 1 augustus van het schoolseizoen waarover de aanvraag wordt ingediend
12 jaar of jonger is zullen ook de kosten voor een begeleider worden vergoed. Als een begeleider
meerdere kinderen uit het gezin begeleidt worden deze kosten eenmalig verstrekt. Begeleiding hoeft niet
persé te geschieden door één van de ouders. Wij vragen ouders ook binnen het eigen netwerk te kijken
of er iemand anders is die de leerling naar school kan begeleiden. Zo niet, dan vraagt de gemeente om
een verklaring van de ouders waarom geen begeleiding in het vervoer geregeld kan worden.)
Wanneer na toetsing blijkt dat u recht heeft op een vergoeding openbaar vervoer (met begeleiding) dan
bepaalt de gemeente aan de hand van de afstand en de tarieven op www.9292.nl de hoogte van de
vergoeding voor een jaarabonnement. Deze vergoeding wordt, indien tijdig aangevraagd, aan het begin
van het schooljaar overgeschreven naar uw IBAN. Hiermee dient u het door u zelf op een persoonlijke
ov-chipkaart op te laden jaar abonnement te voldoen. Indien er wijzigingen gedurende het jaar
optreden waardoor openbaar vervoer niet meer noodzakelijk is, of de hoogte van het uitgekeerde
bedrag wijzigt, dan zullen de reeds verstrekte gelden over de betreffende periode worden
teruggevorderd of er volgt een nabetaling.
Aangepast vervoer (= bus/taxi groepsvervoer) of speciaal aangepast vervoer
De gemeente onderzoekt of openbaar vervoer met begeleiding een optie is. Wanneer openbaar vervoer
afwezig is, of, indien openbaar vervoer wel aanwezig is maar de reistijd voor een enkele reis tussen de
woning en de school meer dan een uur bedraagt en deze door het toekennen van aangepast vervoer
met 50% kan worden teruggebracht komt u in aanmerking voor een vergoeding voor aangepast vervoer.
Indien sprake is van overbelasting van de ouder(s) bij begeleiding van de leerling bij het openbaar
vervoer dient u te verklaren waarom en kan een advies worden opgevraagd bij deskundigen.
Tevens dient u een verklaring toe te voegen, waarin is opgenomen waarom ouders of personen binnen
hun netwerk niet in staat zijn een leerling te begeleiden bij het gebruik van openbaar vervoer.
Ook wanneer sprake is van overbelasting van de leerling vanwege een structurele geestelijke, zintuiglijke,
lichamelijke of psychische beperking op basis waarvan aangepast vervoer noodzakelijk is kunt u in
aanmerking komen voor een vergoeding voor aangepast vervoer. Om dit te kunnen beoordelen
verzoeken wij de ouders een vervoersverklaring/het ontwikkelingsperspectief van de school bij te voegen.
Bij toekenning van een vergoeding voor aangepast vervoer ontvangen de ouders geen geldelijke
vergoeding, maar wordt de vergoeding verstrekt in de vorm van aangepast vervoer (= bus/taxi
groepsvervoer)
De gemeente organiseert het vervoer en de gecontracteerde vervoerder is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het vervoer.

De gecontracteerde vervoerder voor het vervoer per bus/taxi groepsvervoer:
Het aangepast vervoer voor de gemeente IJsselstein wordt verzorgd door vervoerder: Noot
Personenvervoer te Barneveld namens de gecontracteerde vervoerder Noot Personenvervoer te Ede.
Na toekenning van aangepast vervoer en aanmelding van de leerling door de gemeente zal het
vervoersbedrijf contact met u opnemen omtrent het maken van afspraken en het voorstellen van de
chauffeur. Ook ontvangt u informatie, een inlogcode en een wachtwoord voor het web portaal van de
vervoerder “Infopoint”. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid contact op te nemen via het mailadres
utrecht@noot.nl of via het telefoonnummer 0342-422922.

Opvang na school
Het leerlingenvervoer verzorgt in principe het vervoer van de woning naar school en vice versa.
Indien de leerling na het volgen van onderwijs door de vervoerder gebracht dient te worden bij een
gastouder adres of buitenschoolse opvang dan verzorgt de gemeente dit onder bepaalde
voorwaarden. Deze opvang dient plaats te vinden binnen de gemeente IJsselstein. Er wordt maximaal
één opvangadres opgenomen in het vervoer.
De gemeente biedt groepsvervoer aan en zal slechts individueel aangepast vervoer toekennen
wanneer hier een gegronde medische reden voor is en zal dan verzoeken om bewijsstukken die het
individueel vervoer motiveren.
Dient een leerling die onderwijs krijgt op het (speciaal) voortgezet onderwijs een stage te volgen, welke
onderdeel uitmaakt van het onderwijsprogramma, dan vergoedt de gemeente tevens het vervoer naar het
stageadres.
Hiervoor dient u een aanvraagformulier stagevervoer in te dienen. Wel verzoeken wij u het
uitstroomprofiel op uw aanvraag te vermelden (arbeidsgerichte stage wordt vergoed op basis van de
Verordening leerlingenvervoer en stage met de uitstroomprofiel dagbesteding wordt vergoed op basis van
de Jeugdwet) en de stagebegeleiding te verzoeken om, indien mogelijk, een stageplek dicht bij de
woning/school van de leerling te adviseren en de stagetijden aan te laten sluiten bij de reguliere
schooltijden.
Eigen vervoer
Wanneer na toetsing blijkt dat u in aanmerking komt voor een vergoeding voor openbaar vervoer (met
begeleiding) maar wenst u toch gebruik te maken van het eigen vervoer dan ontvangt u de vergoeding
waar recht op bestaat. Het eigen vervoer dient u dan te bekostigen met deze vergoeding.
Wanneer na toetsing blijkt dat u in aanmerking komt voor aangepast vervoer (= bus/taxi groepsvervoer)
maar wenst u toch gebruik te maken van het eigen vervoer, dan kunt u een declaratie indienen. Dit kunt u
doen met uitsluitend het daarvoor bestemde en op de site geplaatste declaratieformulier.
U kunt uw declaratie indienen bij de gemeente met daarop vermeld het aantal gereden kilometers van de
ritten waarin de leerling daadwerkelijk wordt vervoerd (dus een heenreis en een terugreis) en de periode
waarover u de declaratie indient.
De kilometervergoeding wordt jaarlijks geadviseerd door de VNG en bedraagt voor 2021-2022 € 0,39 per
km indien de leerling tweemaal per dag de reis maakt, en € 0,19 per km indien de leerling de reis
viermaal per dag maakt. Het genoemde bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die de leerling aflegt.

(Brom)fietsvergoeding
Wanneer de leerling in aanmerking komt voor een vergoeding op basis van het openbaar vervoer (met
begeleiding) of een vergoeding op basis van aangepast vervoer, maar de ouders zelf van mening zijn dat
de leerling al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van vervoer per (brom)fiets dan betaalt de
gemeente hiervoor een kilometervergoeding. De vergoeding voor het schoolseizoen 2021-2022 bedraagt
€ 0.09 per km.

Declareren
Uw declaratieformulier kunt u zenden aan leerlingenvervoer IJsselstein, Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein,
of scannen en zenden aan info@ijsselstein.nl. Het bedrag zal na toetsing worden overgemaakt naar uw
IBAN-rekeningnummer. Gebruikt u s.v.p. het juiste declaratieformulier.

Eigen bijdrage
Indien de leerling onderwijs volgt op een basisschool op basis van de verlangde godsdienstige of
levensbeschouwelijke richting dan wel op basis van hoogbegaafdheid een school voor passend onderwijs
buiten de gemeente IJsselstein bezoekt, of onderwijs volgt op een school voor het bijzonder basisonderwijs, dan brengt de gemeente afhankelijk van uw gecorrigeerd verzamelinkomen een eigen bijdrage
in rekening.

Indien door de ouders genoeglijk 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.

Voor het schoolseizoen 2021-2022 betaalt u wanneer het gecorrigeerd verzamelinkomen 2019 van beide
op het woonadres woonachtige ouders meer bedraagt dan € 27.450,00 een eigen bijdrage.
De eigen bijdrage is gebaseerd op een jaarabonnement voor een persoon jonger dan 18 jaar, volgens de
tarieven op www.9292.nl voor het openbaar vervoer waarmee binnen de afstand van 6 km (€ 571,00) en
voor leerlingen die taalonderwijs volgen op De Evenaar of Het Taalatelier te Nieuwegein 4 km (€ 354,00)
kan worden gereisd.
Bedraagt het gecorrigeerd verzamelinkomen minder dan € 27.450,00, dan vraagt de gemeente om een
IB-60 formulier van de Belastingdienst waarop het gecorrigeerd verzamelinkomen 2019 vermeld is.
Heeft u recht op een vergoeding voor het openbaar vervoer (met begeleiding) dan brengt de gemeente bij
toekenning van de vergoeding de eigen bijdrage meteen in mindering op het bedrag waar recht op
bestaat.
Heeft u recht op een vergoeding voor het aangepast vervoer of wenst u gebruik te maken van het eigen
vervoer dan ontvangt u een factuur via de afdeling financiën. Het is mogelijk om de eigen bijdrage in
termijnen te voldoen. U dient dan de factuur af te wachten en na ontvangst contact op te nemen met de
afdeling financiën, telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 14 030.

Wijzigingen in de situatie?

Indien sprake is van wijzigingen welke direct invloed hebben op de verstrekte vergoeding van de kosten
voor het leerlingenvervoer (bijvoorbeeld een verhuizing, (tijdelijke) uit huis plaatsing, (tijdelijke) schorsing
van de leerling, een andere school, stage, logeervervoer) dan bent u verplicht deze wijziging zo snel
mogelijk door te geven aan de gemeente via info@ijsselstein.nl. Doet u dit niet (tijdig), dan riskeert u een
boete of mogelijk intrekking van de verstrekte beschikking.
Maakt u gebruik van het aangepast vervoer dan dient u daarnaast ook de gecontracteerde vervoerder te
verwittigen.
De gemeente neemt, indien nodig, tevens contact op met de gecontracteerde vervoerder.

Vragen?
Uw aanvraag wordt getoetst aan de bepalingen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente
IJsselstein 2018 en de daarbij behorende beleidsregels.
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Leerlingenvervoer Gemeente IJsselstein
Correspondentieadres:
Postbus 26, 3400 AA IJsselstein
Tel. 14 030, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.
E-mail info@ijsselstein.nl

