AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING
KOSTEN LEERLINGENVERVOER
schooljaar 2022-2023
uw aanvraag wordt getoetst aan de
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014

1. Gegevens Leerling

wijzigingen

Naam leerling

:

Geboortedatum

:

BSN

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Evt. afwijkend rooster en/of verblijfadres (s.v.p. reden, bijv. kinderopvang, en dagen/dagdelen van de week vermelden)

2. Gegevens aanvrager

wijzigingen

Naam

:

Adres

:

Postcode / Woonplaats

:

BSN

:

Telefoonnummer(s)

:

E-mailadres

:

Rekeningnummer

:

3. Gegevens school

wijzigingen

School

:

Adres / PC / Plaats

:

Vervoer betreft

:
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4. Schoolsoort
O basisonderwijs
O speciale school voor basisonderwijs (SBO)
O speciaal basisonderwijs (SO)
O voortgezet speciaal onderwijs (VSO)*
O regulier voortgezet onderwijs *
O anders: ………………………………………………………………………………………………………
* voor deze aanvragen is vervoer naar deze scholen alleen mogelijk als de leerling een lichamelijke, verstandelijke of
zintuiglijke handicap heeft

5. Heeft de leerling een handicap?

korte omschrijving van de soort handicap

O ja, te weten:
…………………………………………………………………………………………………………………
Is de leerling rolstoel gebonden? O ja O nee
O nee

6. Ingangsdatum vervoer (vanaf welke datum moet uw zoon vervoerd worden?)
d.d.: ……………………………………………………………………………………………………………

7. Wat is het gecorrigeerd verzamelinkomen over het jaar 2020?
O meer dan € 27.900,00
O minder dan € 27.900,00 *
O niet van toepassing

Deze gegevens zijn nodig voor het vaststellen van de eigen
bijdrage. Indien er sprake is van (voortgezet) speciaal onderwijs dan
kunt u “niet van toepassing” invullen. Voor dit type onderwijs
is de eigen bijdrage niet van toepassing.

* stuur inkomensgegevens mee, zie toelichting
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8. Opmerkingen

9. Persoonlijke verklaring
Hierbij verklaar ik dat:
- de gegevens onder punt 1 tot en met 4 correct zijn aangegeven
- punt 5 naar waarheid is ingevuld
- er ten opzichte van de situatie in het schooljaar 2021-2022 geen andere wijzigingen zijn dan op dit formulier aangegeven
Naam aanvrager

:

Plaats

:

Datum

:

Handtekening

:

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verleent u de gemeente Waterland toestemming de gegevens van
de leerling, voor zover noodzakelijk, te verstrekken aan de vervoerder, voor zover deze gegevens van belang zijn
om het vervoer te kunnen verzorgen.

Meer informatie over een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer vindt u in de toelichting (zie
bijlage).

Het ondertekende formulier (inclusief de nodige bijlagen) kunt u:

per post opsturen aan:

scannen en per e-mail sturen aan:

afgeven bij:

Gemeente Waterland

gemeente@waterland.nl

de publieksbalie

O.v.v. Leerlingenvervoer

van het gemeentehuis

Postbus 1000

Pierebaan 3

1140 BA Monnickendam

1141GV Monnickendam

Vragen
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Elmas Bekdur of met Wiep Jonk. U kunt hen bereiken op
telefoonnummer (0299) 658 585. U kunt ook een e-mail sturen aan leerlingenvervoer@waterland.nl

Het gedeelte hieronder hoeft u niet in te vullen

toekennen

soort vervoer

eigen bijdrage

O ja

O Fiets

O n.v.t.

O nee

O OV

O naar rato € ……

O OV begeleiding

O € 366,00

O Aangepast vervoer

O € 610,00

opmerkingen:

O EV
O AV

ingevoerd door

akkoord toetser

akkoord budgethouder

paraaf

paraaf

paraaf

datum

datum

datum
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