
 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen'
 gelezen het voorstel van d.d. 1 5 februari 201 1 , nummer 142',
 ove|egende dat voor de uitvoering van het Ieerlingenvewoer nog geen beleidsregels zijn
 vastgesteld,'
 gelet op de resultaten van de evaluatie van het leerlingenvewoer,'
 b e s I u i t:
 vast te stellen ï|beleidsregels Ieerlingenve|oer 2011': en in te trekken ''beleidsregels
 Ieerlingenvewoer''
 1 meerjaren aanvraag
 1 Dichtstbijzijnde toegankelijke school
 Voor de toekenning van een vergoeding wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de
 dichtstbijzijnde voor de Ieerling toegankelijke school. Daarbij wordt gekeken naar de verlangde
 godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van ondelwijs (richting onderwijs) en mogetijke
 wachtlijstproblematiek.
 1.1 Afstand
 Om voor een vergoeding in aanmerking te komen gelden er afstandscriteria:
 * voor het basisonde|ijs, voor het speciaal basisonde-ijs, speciaal voortgezet ondenvijs en
 (voodgezet) speciaal onderwijs geldt een afstandsgrens van zes kilometer en;
 w voor een Ieerling met een 'structurele Iichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap' die
 een school voor regulier basis- of voodgezet ondenvijs bezoekt geldt geen afstandscriterium
 (titel 6 van de verordening).
 Voor het meten van de afstand wordt gebruik gemaakt van |.routenet.nl. Bij ve|oermiddel wordt
 gekozen voor de fiets.
 1.2 Onde|lssooden
 Op grond van de verordening Ieerlingenvervoer kennen wij de volgende onde|ijssooden:
 . basisonde|ijs (openbaar en bijzonderl,'
 @ speciale scholen voor basisonde|ijs (voorheen mlk-, lom- en iobk-onde-ijsl',
 . speciaal en voodgezet speciaal onderwijs (de categorie z/3-scholen, bijvoorbeeld een school
 voor Iangdurig zieke kinderen; LZK of een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen;
 ZMOK).
 Er is een speciale categorie (titel 6 van de verordening) voor gehandicapte Ieerlingen die naar het
 'gewone' basisonde|ijs of voortgezet onderwijs gaan en door de Iichamelijke, verstandelijke of
 zintuiglijke handicap niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken,
 2 Soort ve-oer/vergoeding
 Bij de beoordeling van de aanvraag wordt aan de hand van onderstaand overzicht bepaald welke
 soort vervoer of vergoeding wordt toegekend:
 2. 1 Eigen vervoer per fiets of bromfiets
 Eerst wordt getoetst of de Ieerling in staat is om zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of
 bromfiets de school te bezoeken.
 * Van kinderen jonger dan 1 1 jaar wordt verwacht dat zij maximaal 6 kilometer, al dan niet
 onder begeleiding, kunnen fietsen.
 @ Van kinderen ouder dan 11 jaar wordt verwacht dat zij kunnen fietsen als de afstand tot de
 school minder dan 8 kitometer is. Dlt wordt gezien al een voorbereiding op het voortgezet



 onderwijs. Indien de afstand meer dan 8 kilometer is kan ook voor andere voorzieningen voor
 Ieerlingenvervoer worden gekozen.
 Voor leerlingen van het voortgezet (speciaal) onde|ijs wordt een bekostiging van het vervoer
 per (brom/iets verstrekt. Pas als dit niet mogelijk is komen zij in aanmerking voor andere
 voorzieningen voor Ieerlingenvewoer. Bij de beoordeling wordt in overweging genomen: de
 handicap van de Ieerling, de veiligheid van de rotlte en de afstand. Indien nodig kan een
 medisch advies van Argonaut betrokken worden bij de beoordeling.
 2.2 Openbaar vervoer
 Indien fietsvervoer niet mogelijk is dan wordt een vergoeding van de kosten van zelfstandig openbaar
 vervoer of openbaar vervoer onder begeleiding verstrekt.
 Basisonde|ijs:
 De ouders/verzorgers komen voor een vergoeding van de kosten van openbaar vervoer
 voor een begeleider in aanmerking, als de Ieerling jonger is dan negen jaar. Zij moeten
 dan wel aantonen, dat de Ieerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te
 maken.
 Speciale school voor basisonde|ijs:
 Leerlingen van speciale scholen voor basisonde|ijs kunnen ook in aanmerking komen voor
 vergoeding van de kosten van begeleiding als zij ouder zijn dan negen jaar.
 Als een begeleider meer dan één leerling begeleidt, worden slechts voor één begeleider de
 vewoerskosten vergoed.
 Voortgezet speciaal onderwijs:
 Als Ieerlingen niet kunnen fietsen kan een vergoeding voor openbaar vervoer worden verstrekt. lndien
 nodig kan een medisch advies van Argonaut betrokken worden bij de beoordeling.
 2..3 Aangepast vervoer
 Ouders/verzorgers komen in aanmerking voor een vergoeding van kosten van aangepast vervoer,
 indien:
 1 de leerling, gelet op zijn geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, niet in staat is - ook niet
 onder begeleiding - van het openbaar vervoer gebruik te maken'
 de reistijd met het openbaar vervoer meer bedraagt dan anderhalf uur en de reistijd met het
 aangepast vervoer tot 50% minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden
 teruggebracht,'
 de Ieerling alleen onder begeleiding met het openbaar vervoer kan en met de begeleiding meer
 dan drie uur gemoeid is;
 openbaar vervoer tussen huis en Khool ontbreekt, tenzij de leerling zelf gebruik kan maken van
 het vervoer per fiets of bromfiets.
 Ad 1 . Ouders/verzorgers moeten in dit geval bij de aanvraag een verklaring met bewijsstukken mee te
 zenden waarin wordt onderbouwd waarom voor de Ieerling aangepast vervoer noodzakelijk is.
 . Voor leerlingen in het speciaal onderwijs (basisschoolleeftijd) is een advies van de commissie
 voor de begeleiding voldoende.
 Voor Ieerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, voor leerlingen van speciale scholen
 voor basisonde|ijs en voor gehandicapte leerlingen wordt een medisch advies bij Argonaut
 aangevraagd als het advies van de commissie niet voldoende is onderbouwd.
 2,4 Eigen vervoer
 Daarnaast is het mogelijk, dat ouders/verzorgers in aanmerking komen voor een vergoeding als zij
 hun kindteren) zelf wensen te vervoeren. Dit is mogelijk als het eigen vewoer eficiënter is voor de
 gemeente.
 3 Drempelbedrag
 Er wordt van ouders/verzorgers een drempelbedrag verlangd wanneer hun belastbaar
 verzamelinkomen over het petllaar meer bedraagt dan de, door de VNG jaarlijks ge'lndexeerde,
 inkomensgrens. Voor het schooljaar 2011-2012 bedraagt de inkomensgrens C 23.400,00 (peiljaar
 2009).



 De bijdrage bedraagt dan bij bezoek aan een school voor basisonde-ijs of een school voor speciaal
 basisonde|ijs f 461,50 per leerling.
 Voor het basisonde|ijs en speciaal basisonde-ijs geldt het drempelbed|g voor maximaal één kind
 per gezin. De genoemde drempelbedragen zijn op jaarbasis.
 Indien ouders/verzorgers aangeven dat hun belastbaar gezinsinkomen in het peiljaar hoger Iigt dan de
 inkomensgrens zijn zij niet verplicht een kopie van het definitieve aanslagbiljet inkomstenbelasting of
 het IB 60 formulier aan ons over te leggen.
 lndien ouders/verzorgers aangeven dat hun belastbaar gezinsinkomen in het peiljaar lager ligt dan de
 inkomensgrens zijn zij verplicht een kopie van één van bovengenoemde documenten aan ons over te
 leggen.
 4 Aanvullende draagkrachtaeankelijke bijdrage
 lndien de te bezoeken school op meer dan 20 kilometer van de woning Iigt en het belastbaar
 gezinsinkomen van de ouders/verzorgers over het peiljaar meer bedraagt dan de inkomensgrens,
 moeten zij een aanvullende draagkrachta|ankelijke bijdrage betalen. Als die situatie zich voordoet,
 wordt het belastbaar gezinsinkomen opgevraagd.
 5 Afwijken van bepalingen en gevallen waarin de regeling niet voorziet
 In het leerlingenvervoer zal zich een aantal concrete gevallen voordoen, waarin de verordening niet
 voorziet. Te denken valt onder andere aan:
 * varianten van het combinatievervoer (bijvoorbeeld aangepast plus openbaar vervoerl;
 * begeleiding tijdens groepsvewoer',
 * gemeenschappelijke afspraken met andere gemeenten;
 * varianten in het gebruik van eigen vewoer.
 lndien het gaat om individuele aanvragen worden deze op de gebruikelijke wijze afgehandeld. Bij
 groepsaanvragen, zoals begeleiding tijdens groepsvewoer, beslist het college.
 In de hardheidsclausule is bepaald dat het college in bijzondere gevallen voor het vefvoer naar het
 onderwijs ten gunste van de ouders kan afwijken van de bepalingen in de verordening. Voorbeelden
 hiervan zijn als:
 4| een leerling, die niet voor bekostiging van de begeleiding in aanmerking komt, toch - gezien
 zijn verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap - begeleid moet worden;
 leerlingen die naar het oordeel van het college gebruik moeten maken van aangepast vervoer,
 terwijl zij, gezien de criteria, daarvoor niet in aanmerking komen;
 sprake is van groepsvewoer, georganiseerd door de ouders, en het college een daarop
 geënte bekostiging wil betalen;
 sprake is van een voor het kind onaanvaardbare onde|ijsinhoudelijke dan wel onhoudbare
 praktische situatie op de dichtstbij gelegen toegankelijke school. Indien daarvan sprake is - de
 bewijslast daarvan ligt bij de ouders - kan bekostiging volgen van de kosten van vewoer naar
 een verder gelegen toegankelijke school.
 Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar
 vergadering van 7 maart 2011.
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