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Beleidsregels leerlingenvervoer over 

gehandicapte leerlingen 

Wetstechnische informatie  

Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie gemeente Lelystad 

Officiële naam regeling Beleidsregels leerlingenvervoer over gehandicapte leerlingen 

Citeertitel Beleidsregels leerlingenvervoer over gehandicapte leerlingen 

Besloten door college van burgemeester en wethouders 

Deze versie is geldig tot (als de 
vervaldatum is vastgesteld) 

29-12-2016 

Onderwerp   

Opmerkingen m.b.t. de regeling 

Geen. 

Grondslagen 

1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v. 
2. Verordening leerlingenvervoer gemeente Lelystad 2013 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 

1. Geen.  

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
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Betreft Ontstaansbron:  
datum ondertekening; 
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datum ondertekening; 
bron bekendmaking 

Voorstel 
gemeenteraad 

29-12-2016 1-8-2016 intrekking 5-7-2016 
Flevopost, 28-12-
2016 

5-7-2016 
Flevopost, 28-12-
2016 

Nr. 160011179 

30-5-2013  nieuwe regeling 12-3-2013 
Flevopost, 29-5-2013 

12-3-2013 
Flevopost, 29-5-2013 

Nr. Z12-251329 
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Het college van de gemeente Lelystad besluit voor het leerlingenvervoer de volgende 
beleidsregels over gehandicapte leerlingen vast te stellen: 

 
a. Alleen kinderen met een IQ onder de 70 zijn verstandelijk gehandicapt in de zin van de 

verordening leerlingenvervoer gemeente Lelystad 2013. 
b. Indien er een aanvraag wordt gedaan ingevolge artikel 5 van de verordening, waarbij de 

aanvrager stelt dat de leerling een gehandicapte leerling is, dient de aanvrager een 
onafhankelijke medische verklaring van de MO-Zaak of een soortgelijke instantie te 
overleggen waaruit blijkt dat de lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap de te 
vervoeren leerling belet om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Tevens dient 
deze medische verklaring een advies te geven over het type vervoer dat voor deze leerling 
als het meest passend wordt gezien. 

c. De kosten voor het onafhankelijke medische advies zijn voor rekening van de aanvrager. Bij 
toekenning van het leerlingenvervoer worden de kosten van het onafhankelijke medische 
advies vergoed door de gemeente. 

 
 
Lelystad, 12 maart 2013. 
 
Het college van de gemeente Lelystad, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 


