Toelichting bij Aanvraag leerlingenvervoer Montferland
2022 - 2023
Algemene informatie:
Een aanvraag voor een tegemoetkoming/vergoeding in het leerlingenvervoer wordt toegekend als
het voldoet aan de volgende criteria:
-

De school naar waar het vervoer wordt aangevraagd is de dichtstbijzijnde toegankelijke school
voor dit soort onderwijs.
De afstand tussen het woonadres en de locatie van de school is gemiddeld groter dan 6 km,
gemeten met behulp van de ANWB-routeplanner, optie kortste weg.
De leerling is woonachtig in de gemeente Montferland.
Vraagt u één van onderstaande vormen van vervoer aan?
Vervoer per fiets:

Vult u dan uw bankgegevens en de periode dat uw kind fietst, in het
tekstvak in.

Openbaar vervoer:

Dan ontvangt uw kind een Voor elkaar Pas (VEP) van ons. Deze pas wordt
betaald door de gemeente en blijft eigendom van de gemeente Montferland.

Eigen vervoer:

Geeft u dan in het tekstvak aan of u de hele week rijdt, of er sprake is van
weekendvervoer of een combinatie hiervan. Vult u uw bankgegevens in.

Aangepast vervoer: Hierbij vragen wij u om goed na te denken over de volgende mogelijke
(taxibus)
wijzigingen: Schoolgegevens inclusief locatie. Indien deze gegevens nog
niet bekend zijn, dit dan graag in het tekstvak aangeven.
Bovenstaande gegevens dienen vóór het begin van de zomervakantie (vóór
1 juni 2022) aan ons door te worden gegeven. Als wij niet op tijd over deze
gegevens beschikken, kunnen wij de eerste drie weken van het nieuwe
schooljaar geen vervoer voor uw kind plannen.
Combinatie vervoer: Indien uw kind een combinatie van bovengenoemde vormen van
vervoer heeft dan kunt u dit aangeven in het tekstvak (denkt u hierbij aan
de taxibus in de wintermaanden en de fiets in de overige maanden of ’s
morgens door u naar school gebracht en ’s middags met de taxibus naar
huis). Graag per dag omschrijven hoe het schema er uitziet.

Let op:

Vergeet u niet de eerste dag waarop de chauffeur uw kind dient te vervoeren, in
te vullen. Indien dit niet gebeurt, weten wij als gemeente niet wanneer uw kind
met school begint. De eerste schooldag varieert immers per school.

Hulpmiddelen
Veel kinderen maken gebruik van hulpmiddelen. Graag in het tekstvak aangeven of uw kind één
van de onderstaande hulpmiddelen (of andere hulpmiddelen) gebuikt:
handrolstoel
elektrische rolstoel
looprekje

rollator
aangepast kinderzitje
anders, namelijk…

Dit is belangrijk voor de type voertuig die ingezet moet worden voor het vervoer van uw kind.
Buitenschoolse opvang
Gaat uw kind naar een buitenschoolse opvang in zijn/haar eigen woonplaats?
Graag de dagen waarop uw kind hier naartoe gaat vermelden in het tekstvak. Graag ook het adres
en telefoonnummer van de buitenschoolse opvang vermelden.

Co-ouderschap
Is er sprake van co-ouderschap (waarbij beide ouders in de gemeente Montferland wonen)?
Beide ouders moeten het leerlingenvervoer aanvragen. Wij vragen u om in het tekstvak aan te
geven hoe het vervoer per dagdeel gepland zal worden. Graag ook de adresgegevens en
telefoonnummers van beide ouders vermelden.
Stage
Loopt uw kind stage? Denkt u er dan aan om in het tekstvak aan te geven op welke dagen uw kind
stage loopt, wat de tijden hiervan zijn en wat de adresgegevens van het bedrijf/de instelling zijn.
Hier kan het gaan om vervoer bijvoorbeeld per fiets of openbaar vervoer. Tevens moet het
stagecontract doorgestuurd worden naar WMOadministratie@montferland.info
Eigen bijdrage SBO scholen (SAM en De Schilderspoort)
Aan de ouders van kinderen die een SBO school (SBO SAM en SBO De Schilderspoort) bezoeken
legt de gemeente een inkomsten afhankelijke eigen bijdrage op. De eigen bijdrage voor het
schooljaar 2022-2023 is € 565,--. Indien het gecorrigeerde verzamelinkomen van uw huishouden
minder is dan € 27.900,-- (peiljaar 2020) zullen wij deze eigen bijdrage intrekken. Hiervoor dient u
ons een IB-60 formulier toe te sturen. Zonder dit formulier zijn wij genoodzaakt de eigen bijdrage
bij u in rekening te brengen.

Nog geen IB-60 formulier?
Dan kunt u deze via de belastingdienst (website) aanvragen.
Dit kan ook telefonisch via Belastingdienst Particulieren via telefoonnummer: (0800) 0543. Houdt u uw
Burgerservicenummer(s) bij de hand, deze vindt u terug op uw legitimatiebewijs en op uw belastingaanslag. U
wordt verzocht dit formulier, zodra u deze hebt ontvangen, per post of e-mail naar de gemeente te sturen. Pas
dan is uw aanvraag compleet.

Opstapplaatsen
Het vervoer naar SBO SAM en SBO De Schilderspoort vindt plaats vanaf een opstapplaats. Graag in
het tekstvak aangeven welke opstapplaats uw voorkeur heeft. Indien u niets invult, zullen wij u
een opstapplaats toewijzen.
Opstapplaatsen gemeente Montferland
Azewijn

Halte nabij kruising Pastoor
Meursstraat/Op den Dam

Op den Dam

2

7045 BC

Beek

Averhof

Pater Gerritsenstraat

5

7037 BJ

Braamt

Dorpshuis " De Braempt"

Langestraat

22

7047 AP

Kilder

Sportpark De Tol

Zuiderstraat

12

7035 AW

Lengel

Cafe de Lengel

Hartjesstraat

2a

7044 AK

Loerbeek

Zalencentrum De Deel

Didamseweg

13

7037 DH

s-Heerenberg

Muziekschool

Plantsoensingel Zuid

36

7041 ZE

s-Heerenberg

Sportcomplex Montferland

Oude Doetinchemseweg

43

7041 DB

Stokkum

Kerk te Stokkum

Past. V. Sonsbeekstr.

22

Zeddam

Gerrit Varwijkplein

Didam

Bij de voormalige gymzaal ’t Raland

Turnstraat

1

6942 DX

Didam

Bij het zwembad de "Hoevert"

Kerkstraat

49

6941 AE

Nieuw-Dijk

Baakman Woninginrichting

Smallestraat

31

6942 HA

Loil

De Zomp

Wehlseweg

42

6941 DM

Vergoedingen
Voor de aanvraag vervoer per auto of vervoer per fiets komt u in aanmerking voor een
kilometervergoeding. De km vergoeding voor auto is € 0,37 per km over de heen en terug rit van
uw kind en voor de fiets € 0,09 per km.
Draagkrachtafhankelijke bijdrage
In bepaalde gevallen kan om een draagkrachtafhankelijke bijdrage worden gevraagd als de afstand
naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt.
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de bedragen als volgt:
Inkomen in euro’s

Eigen bijdrage in euro’s

0 – 36.900

Nihil

36.901 – 43.650

145

43.651 – 50.400

630

50.401 – 56.700

1.170

56.701 – 64.800

1.715

64.801 – 71.100

2.300

71.101 en verder, voor elke 5.000 extra

550 erbij

