
 

 
 
 

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2022-2023 
 
Gemeente : Maasgouw 
Contactpersoon : F.Theunissen, Afdeling Ontwikkeling 
Adres : Postbus 7000, 6050 AA  Maasbracht 
Telefoonnummer  : (0475) 255103 
 
Wij verzoeken u, voordat u dit formulier invult, de toelichting te lezen. Volledig invullen en  aan-
kruisen wat van toepassing is. 
Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet 
ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aan-
vraag niet in behandeling nemen. Wij sturen het aanvraagformulier dan aan u terug. U heeft dan 14 
dagen de tijd om het aanvraagformulier te corrigeren of aan te vullen. Maakt u hiervan geen ge-
bruik? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling. 
 
Vraag 1 Gegevens aanvrager 
  
Voorletters en achternaam                  
Relatie tot de leerling 
Adres                  
Postcode/ woonplaats 
Telefoonnummer aanvrager 
Tel.nr. 2e contactpersoon  
Email-adres 
 

 
: ………………………………………………………………………………. 
:  vader   moeder   pleegouder   anders: ……………………... 
: ………………………………………………………………………………. 
: ………………………………………………………………………………. 
: ………………………………………………………………………………. 
: (0475)………………………………06 - …………………………………. 
: ………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Vraag 2 Gegevens leerling: 
  
Voorletters en achternaam                  
Roepnaam 
Geboortedatum 
Adres                  
Postcode/ woonplaats 
   

 
: ………………………………………………………………………………. 
: ……………………………………….  jongen,  meisje 
: ………………………………………………………………………………. 
: ………………………………………………………………………………. 
: ………………………………………………………………………………. 
 

 
Vraag 3. Wat voor soort vervoer vraagt u aan? Kruis één mogelijkheid aan.  
 
 Dagelijks vervoer  
 
 Vanwege co-ouderschap (of anderszins) vervoer op de volgende vaste dagen en/of in de vol- 
    gende vaste weken:  
.........................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Weekendvervoer (vrijdagmiddag thuisbrengen, maandagochtend naar school brengen) 
    Let op: weekendvervoer is uitsluitend mogelijk als uw kind in een internaat verblijft om daar pas- 
    send speciaal onderwijs te volgen. 
 
 
  
Vraag 4 Gewenste ingangsdatum bekostiging: ……………………………………………………….. 
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Vraag 5. Naar welk onderwijs gaat uw kind?  
 
 Basisonderwijs:  
 
      Mijn kind heeft een blijvende handicap en kan niet of niet zelfstandig met het openbaar 
         vervoer reizen → Stuur een schriftelijke verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard 
         van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar  
         vervoer (ook niet onder begeleiding) of met het eigen vervoer, naar school te gaan.  
         → Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch specia- 
         list (geen huisarts).  
  
      Op richting/levensovertuiging gekozen basisschool, namelijk ....................................... 
          (Alleen invullen als de school bv een Openbare, Gereformeerde, Evangelische,  
           Islamitische, Vrije school of Taalschool/Schakelklas is).  
 

1. Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt waarom u bezwaar heeft tegen scholen 
             van andere richtingen en uitdrukkelijk kiest voor onderwijs volgens deze richting.  

2. Het (gezamenlijke) belastbare inkomen over 2020 is:  
 
     meer dan € 27.900,00 → U betaalt een drempelbedrag € 588,00 (bij één zone € 351,00) 
     minder dan € 27.900,00 →  Stuur een inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2020)  
              of kopie aangifte 2020 van u en uw eventuele partner mee.  
 
 Speciale school voor basisonderwijs (SBO De Horst/SBO Op de Tump)  
 
      Mijn kind heeft een blijvende handicap en kan niet of niet zelfstandig met het openbaar 
         vervoer reizen → Stuur een schriftelijke verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard 
         van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar  
         vervoer (ook niet onder begeleiding) of met het eigen vervoer, naar school te gaan.  
         → Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch  
        specialist (geen huisarts). U kunt vraag 10 overslaan. 
 
1. Stuur een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) mee  
2. Het (gezamenlijke) belastbare inkomen over 2020 is:  
     meer dan € 27.900,00 → U betaalt een drempelbedrag € 581,00 (bij één zone € 351,00) 
     minder dan € 27.900,00 → U bent geen drempelbedrag verschuldigd→ Stuur een  
        inkomensverklaring IB-60 (peiljaar 2020) of kopie aangifte 2020 van u en uw  
        eventuele partner mee.  
 
 Voortgezet onderwijs 
 
      Mijn kind heeft een blijvende handicap en kan niet of niet zelfstandig met het openbaar 
         vervoer reizen → Stuur een schriftelijke verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard 
         van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar  
         vervoer (ook niet onder begeleiding) of met het eigen vervoer, naar school te gaan.  
         → Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch  
        specialist (geen huisarts).  
 
 Speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs:  
 
      Mijn kind heeft een blijvende handicap en kan niet of niet zelfstandig met het openbaar 
         vervoer reizen → Stuur een schriftelijke verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard 
         van de handicap is, waarom uw kind (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar  
         vervoer (ook niet onder begeleiding) of met het eigen vervoer, naar school te gaan.  
         → Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch  
        specialist (geen huisarts). 
 
     Cluster 1 - Onderwijs aan kinderen met visuele handicaps  
     Cluster 2 - Onderwijs aan dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige 
                          spraakmoeilijkheden  
     Cluster 3 - Onderwijs aan kinderen met een lichamelijke en/of een verstandelijke handi- 
                          cap en kinderen die langdurig ziek zijn  
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     Cluster 4 - Onderwijs aan kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische 
                          problematiek. 
  

Vraag 6. Gegevens school 
  
Naam en richting                  
Adres                  
Locatie     
Gemeente waar school ligt 

 
: ………………………………………………………………….…………… 
: ………………………………………………………………….…………… 
: ………………………………………………………………….…………… 
: ………………………………………………………………….…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vraag 7. Schooltijden en ingangsdatum:  
 
Maandag van    ……………… uur tot …………..… uur 
Dinsdag van      …..…………. uur tot …………….. uur 
Woensdag van  ……………... uur tot …………….. uur 
Donderdag van ……………… uur tot …………….. uur 
Vrijdag van        ……………… uur tot …………….. uur 
 
Wij voeren het leerlingenvervoer uit volgens de schooltijden, zoals die zijn opgenomen in het 
schoolplan. Geef hieronder eventuele uitzondering op deze schooltijden aan (bijvoorbeeld: op vrij-
dag maar 1x in de twee weken naar school): 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Wanneer moet het vervoer ingaan ?  ………………………………………. 
 
 
 
 
Vraag 8. Hoe gaat uw kind naar school?  
 
 Fiets (hieronder kan ook worden verstaan een driewieler of tandem). Ik vraag hiervoor een ver- 
    goeding aan → Ga door met vraag 9.  
 
 Fiets, met begeleiding, Ik vraag hiervoor een vergoeding aan → Ga door met vraag 9. 
 
 Met het openbaar vervoer. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan → Ga door met vraag 9.  
 
 Met het openbaar vervoer onder begeleiding van een volwassene. Ik vraag hiervoor een vergoe- 
    ding aan → Waarom kan uw kind niet zelfstandig reizen?  
…………………….................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....................................................
...........………………………………………………………………………….→ Ga door met vraag 9  
 Met eigen auto. Ik vraag hiervoor een vergoeding aan → Ga door met vraag 9.  
 
 Mijn kind kan niet met het openbaar- of eigen vervoer naar school. Ik vraag aangepast vervoer 
    met de taxibus aan → Ga door met vraag 10. 
 
 
 
 
Vraag 9. Bankrekeningnummer:  
 
Uw bankrekeningnummer: ...........................................................  
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Naam rekeninghouder       …………………………………………… 
 
→ Ga door met vraag 11 
 
 
Vraag 10. Waarom kan uw kind (nog) niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer naar 
school?  
 
 Om medische redenen/handicap van mijn kind (Zie vraag 5) 
→ Stuur een verklaring mee waarin u uitlegt wat de aard van de handicap is, waarom uw kind 
    (nog) niet in staat is om met de fiets, openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) of met eigen 
    vervoer naar school te gaan.  
→ Stuur tevens een schriftelijke verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen 
     huisarts). 
 
 De reistijd met het openbaar vervoer is langer dan 1½ uur (voor vervoer binnen de gemeente 
    Maasgouw  geldt een maximum reistijd van 45 minuten). De reistijd met het aangepast vervoer 
    is minder dan de helft van de reistijd met het openbaar vervoer. Wij berekenen de route met de 
    ANWB routeplanner op basis van de kortste route.  
 
 Andere reden. Licht uw situatie toe. Let op: Het hebben van werk, scholing, alleenstaand zijn, of 
    het wegbrengen van andere kinderen, is in principe geen reden om in aanmerking te komen 
    voor vergoeding van vervoer. 
→ Stuur een verklaring mee van de behandelend medisch specialist (geen huisarts) of van een 
     andere hulpverlener (bv Bureau Jeugdzorg, MEE, CJG of voogdij-instelling). 
 
 
Vraag 11. De afstand van het woonadres naar school 
  
Hoe ver is de school vanuit het woonadres? Wij rekenen de afstand met de ANWB routeplanner 
(de kortste route)  
 
De afstand van het woonadres tot aan de school bedraagt ………… kilometer  
 

 
 

Vraag 12. Gebruikt uw kind hulpmiddelen?  
 
 nee  
 ja, rolstoel handbewogen  
 ja, rolstoel elektrisch  
 ja, anders n.l. ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Vraag 13. Ondertekening en toestemmingsverklaring 
 
 
Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik: 
  
• Dat ik ermee akkoord ga dat de Gemeente Maasgouw mijn gegevens opslaat in haar  
             administratie 
• Dat ik weet dat de gemeente Maasgouw mijn gegevens kan uitwisselen met de vervoerder 
• Dat ik ermee akkoord ben dat de gemeente Maasgouw mijn emailadres gebruikt voor  
             primaire communicatie ten behoeve van het leerlingenvervoer 
.  
 
 
Datum .............................................. Handtekening aanvrager .......................................................... 
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Toelichting 
 
Algemeen  
 
Onder bepaalde voorwaarden kan uw kind gebruikmaken van leerlingenvervoer. De gemeente is 
verantwoordelijk voor dit vervoer. Zij stelt een regeling vast, die ervoor zorgt dat uw kind op een 
passende wijze wordt vervoerd. Een definitie van passend vervoer is niet in de wet vastgelegd.  
Het beleid en de uitvoering van het leerlingenvervoer kunnen dan ook per gemeente verschillen. 
Gemeente verzorgt verschillende varianten van leerlingenvervoer. Uitgangspunt bij het leerlingen-
vervoer is een vergoeding op basis van openbaar vervoer. Als dit niet leidt tot passend vervoer, 
dan kan de gemeente een vergoeding geven voor openbaar vervoer met begeleiding. Als dat ook 
niet passend is, vergoedt of verzorgt de gemeente het aangepast vervoer. 
 
Voor de toekenning van de bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de 
dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. 
 
Formulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Ze zullen 
naar de aanvrager worden teruggestuurd. De aanvrager wordt dan in de gelegenheid gesteld de 
aanvraag binnen twee weken te corrigeren of aan te vullen. Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, 
dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. 
 
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van de nodige bijlagen, dient te worden 
opgestuurd aan: 
 
Gemeente : Maasgouw 
T.a.v.  : Frans Theunissen 
Afdeling : Ontwikkeling 
Adres  : Postbus 7000, 6050 AA  Maasbracht 
 
Informatie over het leerlingenvervoer kan worden verkregen bij Frans Theunissen, op maandag t/m 
vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur, telefoonnummer (0475)-255103. 
 
Vraag 1 
  
Bij de achternaam en voorletters van uzelf en uw zoon of dochter moet u de officiële namen, zoals 
deze bij de Burgerlijke Stand geregistreerd staan, invullen.  
 
Vraag 3 
 
Wij vergoeden de noodzakelijke kosten verbonden aan weekeinde- en vakantievervoer, als de leer-
ling in een internaat of pleeggezin verblijft vanwege het volgen van passend (voortgezet) speciaal 
onderwijs. Wanneer er andere redenen voor dit verblijf zijn, bijvoorbeeld sociale redenen, dan ko-
men de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking 
 
Vraag 5 
 
● Per 1 augustus 2015 is de bekostiging van leerlingenvervoer voor leerlingen in het voortgezet 
(speciaal) onderwijs vervallen. Alleen wanneer een leerling door een structurele lichamelijke, 
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verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet of niet zelfstandig van het openbaar vervoer 
of de fiets gebruik kan maken bestaat er nog recht op een bekostiging. De vraag is dus niet of een 
leerling gehandicapt is, maar of de handicap hem belemmert om met openbaar vervoer te reizen.  
 
●  Vergoeding vindt plaats op basis van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde toegan-
kelijke school van de soort waarop een leerling is aangewezen (op grond van zijn lichamelijke of 
geestelijke toestand) én van de verlangde godsdienstige richting of levensbeschouwing (een zoge-
heten bijzondere school), dan wel de openbare school. Onderwijskundige methoden (zoals bv 
Montessori- en Jenaplanonderwijs) worden niet als richting aangemerkt. 

● De aanvragers (van vervoer naar regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) dienen de  
inkomensgegevens aan de gemeente te overleggen in verband met het eventueel heffen van een 
drempelbedrag. Dit drempelbedrag bedraagt de kosten van het openbaar vervoer over de eerste 
zes kilometer (gerekend vanaf de woning tot aan de school) per te vervoeren kind per schooljaar, 
indien het gecorrigeerd verzamelinkomen van de aanvragers meer bedraagt dan € 27.900,00 per 
jaar (over peiljaar 2020).  

De kosten openbaar vervoer worden berekend aan de hand van zones. Over één zone bedragen 
de kosten € 358,00 en over twee of meer zones € 588,00. Tevens wordt aan de ouder(s)/ verzor-
ger(s) van leerlingen die een school voor basisonderwijs bezoeken, een draagkracht- afhankelijke 
bijdrage gevraagd indien de afstand tussen de woning en de school meer dan twintig kilometer be-
draagt. 

Indien de aanvragers over het jaar 2020 geen belastingaangifte hebben gedaan of de belasting-
aanslag over dat jaar nog niet hebben ontvangen, kunnen zij bij de Belastingdienst een IB 60-for-
mulier opvragen. Op dit formulier wordt het gecorrigeerd verzamelinkomen vermeld.   

● Is het gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2020 minder dan € 27.900,00? Lever dan een 
'InkomensverkIaring IB60' van de Belastingdienst bij ons in. Bent u getrouwd/samenwonend en 
werkt u beiden? Lever dan beiden een IB60 formulier in. Als de gemeente geen IB60-formulier van 
u krijgt, moet u alsnog de eigen bijdrage betalen. U kunt een IB60 formulier opvragen bij de belas-
tingdienst → www.belastingdienst.nl of 0800-0543.  
 
Vraag 8 
 
Als een leerling op grond van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasgouw recht heeft 
op leerlingenvervoer heeft het college de zorgplicht ‘passend vervoer’ aan te bieden. Uitgangs-
punt van de regeling is dat gekeken wordt wat de mogelijkheden van de leerling zijn en dat de 
wijze van vervoer daarop wordt afgestemd. Het advies van het ondersteuningsteam of commissie 
van onderzoek (art. 41 lid 2 WEC) dient hierbij als uitgangspunt. 
Leerlingenvervoer kan worden toegekend in de vorm van een vergoeding voor gebruik van de 
fiets, een abonnement voor het openbaar vervoer of de mogelijkheid om met de taxi(bus) van en 
naar school te worden gebracht (aangepast vervoer).  
 
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt aan de hand van onderstaand overzicht bepaald welke 
soort vervoer of welke vergoeding wordt toegekend. De hieronder genoemde volgorde is de volg-
orde die wordt gehanteerd bij de beoordeling van de aanvraag, dus eerst wordt beoordeeld of 
vervoer per (brom)fiets mogelijk is, als dat niet mogelijk blijkt, wordt bekeken of openbaar vervoer 
passend is (eventueel met begeleiding) en als dit ook niet mogelijk is, dan komt de leerling in 
aanmerking voor aangepast vervoer.  
 
Eigen vervoer per fiets of bromfiets  
Eerst wordt getoetst of de leerling in staat is om zelfstandig of onder begeleiding met de fiets of 
de bromfiets de school te bezoeken. Bij de beoordeling wordt in ieder geval in overweging geno-
men: de leeftijd, de handicap van de leerling, de veiligheid van de route en de afstand. Indien 
gewenst of noodzakelijk kan een medisch advies worden ingewonnen bij een door de gemeente 
aan te wijzen externe deskundige. 
 
Openbaar vervoer  
Indien fietsvervoer niet mogelijk is, wordt getoetst of de leerling in staat is met het openbaar ver-
voer de school te bezoeken. Indien begeleiding noodzakelijk is, worden tevens de kosten van een 
begeleider vergoed. Bij de beoordeling wordt in ieder geval in overweging genomen; de leeftijd 
(jonger dan 9 jaar), de handicap van de leerling en de veiligheid van de route. Indien ge-
wenst/noodzakelijk kan een medisch advies worden ingewonnen bij een door de gemeente aan 
te wijzen externe deskundige.  
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Eigen vervoer  
Naast de hiervoor genoemde vormen van vergoeding, is het mogelijk dat ouders in aanmerking ko-
men voor een vergoeding als zij hun kind(eren) zelf wensen te vervoeren. Dit betekent niet dat u 
automatisch aanspraak kunt maken op vergoeding. Zoals in het algemene gedeelte van deze toe-
lichting is gesteld, beslist het college uiteindelijk welke vervoersfaciliteit zij toekent.  
 
 
 
Aangepast vervoer  
Ouders komen in aanmerking voor een vergoeding van kosten van aangepast vervoer indien:  
 

• de leerling, gelet op zijn geestelijke, lichamelijke, zintuiglijke of psychische handicap, niet 
in staat is – ook niet onder begeleiding – van het openbaar vervoer gebruik te maken. Dit 
moet worden vastgesteld door een medische deskundige; 

• de reistijd met het openbaar vervoer meer bedraagt dan 90 minuten (voor openbaar ver-
voer binnen de gemeente Maasgouw 45 minuten) en de reistijd met het aangepast ver-
voer tot 50% minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;  

• de leerling alleen onder begeleiding met het openbaar vervoer kan en met de begeleiding 
meer dan drie uur gemoeid is; 

• onomstotelijk aangetoond kan worden dat begeleiding door ouders onmogelijk is, danwel 
tot onevenredige gevolgen voor de gezinssituatie zal leiden, waarvoor geen andere op-
lossing is;  

• de leerling recht heeft op een vervoersvergoeding maar openbaar vervoer tussen huis en 
school ontbreekt (tenzij de leerling zelf gebruik kan maken van het vervoer per fiets of 
bromfiets). 

 
Vraag 10 
 
Medisch advies 
Voor kinderen die gebruik gaan maken van aangepast vervoer dient er een medische verklaring 
te worden voorgelegd waaruit blijkt dat het kind niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer 
kan reizen. Dit mag geen verklaring van de eigen huisarts zijn. 
Indien er geen eenduidig medisch advies voorhanden is, geldt het volgende: 
 

• Een nader medisch advies wordt uitgevoerd door een onafhankelijke adviesorganisatie; 
• De kosten van dit externe advies komen voor rekening van de woongemeente van de 

leerling; 
• Het ontvangen advies heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar. 

 
De noodzaak voor begeleiding of aangepast vervoer kan ook aangetoond worden door middel 
van een (medisch) advies van de Commissie van onderzoek (art. 41 lid 2 WEC). Uit het advies 
en het daarin geschetste ontwikkelingsperspectief moet blijken dat de leerling door een structurele 
handicap, psychiatrische stoornis, gedragsstoornis of ontwikkelingsstoornis of structurele ziekte 
niet, of niet zelfstandig, in staat is om gebruik te maken van het openbaar vervoer.  
Bij de beoordeling van aanvragen kan ook het schoolondersteuningsprofiel mede bepalend zijn. 
Hierin wordt beschreven welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteu-
ning behoeven. 
Wanneer er geen of geen eenduidig advies voorhanden is kan het college bepalen dat het ge-
wenst/noodzakelijk is een medisch advies in te winnen bij een door de gemeente aan te wijzen 
externe deskundige (voor de gemeente Maasgouw is dit Argonaut Advies). Het advies beperkt 
zich tot de mogelijkheden van de leerling en gaat niet in op de gezinssituatie en de vraag of ouders 
in de gelegenheid zijn de leerling te begeleiden. Het college kan gemotiveerd afwijken van het 
advies van een externe deskundige.  
 
Uitgangspunt is dat het vervoer naar school in eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de 
ouder(s).  Van ernstige benadeling van het gezin (artikel 12 lid 1 sub c en artikel 18 lid 1 sub c 
van de verordening) kan sprake zijn als ouders/verzorgers er op geen enkele wijze in slagen om 
zelf of met behulp van derden (de begeleiding van) het vervoer van hun kind te organiseren. 
Ouders moeten zelf bewijzen dat ze niet in staat zijn te begeleiden. Het werken van beide ouders, 
scholing, alleenstaand zijn en andere kinderen in het gezin zijn hierbij in principe geen redenen 
om niet te begeleiden. Het moet dus een uitzonderlijke situatie zijn. Het college kan een onafhan-
kelijk (medisch) adviseur inschakelen om de situatie te beoordelen. 
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Vraag 11  
 
U komt eventueel in aanmerking voor een vergoeding als de afstand van de woning naar:  
 
● een school voor voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs of regulier basisonderwijs 
   meer dan 6 km is;  
● een speciale school voor basisonderwijs (sbo) meer dan 4 km is.  
 
Als de enkelvoudige afstand van de woning van de leerling naar de dichtstbijzijnde toegankelijke 
school voor regulier basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt, kunnen wij de aanvrager een 
draagkrachtafhankelijke bijdrage opleggen. Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de 
school gaan wij uit van de kortste, voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg.  
 
Vraag 13 
 
Indien er sprake is van taxi(bus)vervoer, worden de door u verstrekte gegevens op dit aanvraagfor-
mulier gedeeld met de vervoerder. Wij delen alleen gegevens die van belang zijn om het vervoer te 
kunnen verzorgen (bv wanneer er medische hulpmiddelen worden gebruikt). 
 
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u de Gemeente Maasgouw toestemming 
om deze gegevens met de vervoerder te delen. 
 
Meer informatie nodig?  
 
De contactpersoon voor het leerlingenvervoer is :  
 
Dhr. F.Theunissen (0475-255103), mailadres: f.theunissen@gemeentemaasgouw.nl 
Bereikbaar elke werkdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.  
 
Adresgegevens:  
Gemeente Maasgouw  
Team Sociaal Domein 
Postbus 7000  
6050 AA  Maasbracht 
 

mailto:f.theunissen@gemeentemaasgouw.nl
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