Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019
bepaalde gevallen een financiële
tegemoetkoming in de vervoerskosten.

Kinderen lopen of fietsen meestal naar
school. Jonge kinderen worden vaak nog

Dichtstbijzijnde school

gebracht. Ouders zijn er zelf

Het gaat steeds om de dichtstbijzijnde school die
voor uw kind toegankelijk is. De gemeente
Wierden houdt rekening met de door u gekozen
onderwijsrichting. Dat is dus een school die past
bij uw godsdienstige of levensbeschouwelijke
richting. Voorbeelden hiervan zijn een Katholieke
of Protestants-Christelijke school, een Vrije
School en een openbare school.

verantwoordelijk voor dat de kinderen
veilig op school en ook weer thuis
komen.
Gaat uw kind naar een school die verder
weg is omdat die school beter bij uw kind
probleem zijn. Heeft uw kind een

Kiest u voor een school met een bepaalde
onderwijsmethode zoals Jenaplan, Montessori,
Dalton en Freinet? Vervoer naar deze scholen
vergoeden en wij niet.

beperking? Heeft het volgens u

Kinderen zelfstandig naar school?

aangepast vervoer nodig om op school te

Kinderen die op 1 augustus nog geen 10 jaar zijn
kunnen meestal nog niet alleen naar school. De
ouders halen en brengen deze kinderen vaak.

past? Het vervoer er naartoe kan dan een

komen?

Kinderen van 10 jaar en ouder kunnen meestal
wel zelfstandig naar school lopen of fietsen. Of
dit kan heeft ook te maken met de veiligheid.

In deze folder leest u hoe het
leerlingenvervoer in de gemeente

Ligt de school op een afstand van 6 kilometer of
meer van uw huis? De gemeente verstrekt dan
een financiële tegemoetkoming voor het
halen/brengen per auto.

Wierden is geregeld.

VERGOEDING VERVOERSKOSTEN NAAR
EEN SCHOOL VER WEG

Hoogte van de tegemoetkoming

Gaat uw kind (dat niet gehandicapt is) naar een
basisschool? En ligt die school op een afstand
van 6 kilometer of meer van uw huis? U krijgt in

De financiële tegemoetkoming bedraagt € 0,19
per kilometer. De gemeente gaat uit van 200
schooldagen per jaar. De gemeente berekent de
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vergoeding over een afstand van 4 keer de
kortste afstand tussen huis en school.

U moet altijd aanvragen voor het begin van het
nieuwe schooljaar.

Drempelbedrag
U moet voor het leerlingenvervoer een eigen
bijdrage betalen, het zogenoemde
drempelbedrag. Dit is afhankelijk van het
inkomen.

AANGEPAST LEERLINGENVERVOER VOOR
KINDEREN MET EEN HANDICAP
Kan uw kind vanwege een handicap (lichamelijk
en/of geestelijk) niet met het openbaar vervoer
de school bezoeken? Ook niet onder begeleiding
van de ouders? Ligt de school op een afstand
van 4 kilometer of meer van uw huis? In zo’n
geval kan de gemeente aangepast vervoer
regelen voor uw kind. De gemeente vraagt in dat
geval aan een taxibedrijf om uw kind naar school
te brengen.

Bedraagt uw bruto gezinsinkomen over 2016
minder dan € 26.100,-? U hoeft dan geen
drempelbedrag te betalen.
Is het bruto gezinsinkomen hoger? U betaalt dan
een drempelbedrag van € 554,64 per schooljaar.
Dit bedrag is gelijk aan het goedkoopste
jaarabonnement voor het openbaar vervoer
tussen Wierden en Almelo.

De noodzaak voor taxivervoer moet u zelf
aantonen. De gemeente vraagt in dit soort
situaties vaak een medisch advies over de
vervoersmogelijkheden van uw kind.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage
Is de school verder weg dan 20 kilometer? En
bedraagt het bruto gezinsinkomen over 2016
meer dan € 34.500,-? In dat geval vraagt de
gemeente een extra bijdrage:
Inkomen in euro's

Ook voor aangepast vervoer geldt dat het steeds
moet gaan om een school die zo dicht mogelijk
bij u in de buurt staat. De school moet wel voor
uw kind toegankelijk zijn. Ook moet de school
voldoen aan de door u gekozen richting.

Eigen bijdragen in
euro's

0 -34.500

Nihil

Gaat uw kind naar het Speciaal Basisonderwijs?
Uw kind kan dan altijd gebruik maken van het
aangepast leerlingenvervoer.

34.500-41.500

145

Geen eigen bijdrage aangepast vervoer

41.500-48.000

615

48.000-54.500

1145

Voor aangepast leerlingenvervoer vraagt de
gemeente Wierden geen eigen bijdrage.

54.500-62.000

1675

62.000-68.000

2205

68.000 en verder voor elke
5.000 extra

530 erbij

Aanvragen aangepast vervoer
U kunt aangepast leerlingenvervoer steeds voor
één schooljaar aanvragen. Het
aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het
Zorgloket van de gemeente Wierden. Dit kan ook
via de website van de gemeente:
www.wierden.nl.

Het inkomen moet worden aangetoond met een
IB-60 formulier over het jaar 2016. Dit geldt voor
beide ouders. Dit formulier kunt u opvragen bij
de Belastingdienst. Hiervoor kunt u bellen met
de Belastingtelefoon (0800 - 0543).

U moet altijd aanvragen voor het begin van het
nieuwe schooljaar.
De gemeente kijkt ieder schooljaar welke vorm
van vervoer nodig is voor uw kind.

Aanvragen financiële tegemoetkoming
U kunt de vergoeding steeds voor één schooljaar
aanvragen. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar
bij het Zorgloket van de gemeente Wierden. Dit
kan ook via de website van de gemeente:
www.wierden.nl.

Wie voert het aangepast vervoer uit?
De gemeente Wierden heeft met Taxi Witteveen
te Lemmer een contract afgesloten voor het
verzorgen van het leerlingenvervoer.
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Taxi Witteveen laat het leerlingenvervoer feitelijk
verzorgen door:

INLICHTINGEN
Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft of nog meer informatie wilt, kunt u contact
opnemen met het Zorgloket.

Taxi Baan Rijssen BV
Butaanstraat 24
7463 PG Rijssen
Telefoon: 0548 – 536 000
e-mail: info@taxibaan.nl
website www.taxibaan.nl

U kunt het Zorgloket natuurlijk ook bezoeken in
het gemeentehuis van Wierden.
OPENINGSTIJDEN ZORGLOKET WIERDEN
Met én zonder Alleen op
afspraak
afspraak
Maandag
8.30 - 12.30 u 13.30 – 16.30 u
Dinsdag
8.30 - 12.30 u 13.30 – 16.30 u
Woensdag
8.30 - 12.30 u 13.30 – 16.30 u
Donderdag
8.30 - 12.30 u 13.30 – 16.30 u
Vrijdag
8.30 - 12.30 u

De gemeente of Taxi Baan kan eventueel een
ander taxibedrijf inschakelen als dat nodig is
voor uw kind. Dit is afhankelijk van waar de
school staat.
De Twentse gemeenten werken zoveel als
mogelijk samen. Ze zorgen er voor dat de
taxibusjes zo goed mogelijk worden ingezet. Dit
om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het
belang van uw kind staat altijd voorop!

Meer informatie kunt u ook vinden op de website
van de gemeente: www.wierden.nl.

Alleen van en naar het huisadres
De gemeente haalt uw kind alleen op vanaf het
vaste woon- of verblijfadres. Verblijft uw kind in
een internaat? In dat geval vervoert de
gemeente uw kind tussen internaat en de school.
Niet alles valt onder het leerlingenvervoer,
bijvoorbeeld het vervoer:







van en naar een logeerhuis of opvangadres
(buren, familie);
van en naar schoolreisjes, sportdagen,
verenigingen enzovoort;
tussen school en zwembad;
naar een adres waar uw kind medische
behandeling krijgt;
van en naar een kinderdagverblijf of
buitenschoolse opvang;
buiten de vastgestelde schooltijden.

N.B. Deze folder geeft algemene informatie.
Hieraan kunnen dus geen rechten worden
ontleend.
Laatst gewijzigd op 23 mei 2018
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