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Opmerkingen m.b.t. de regeling
Geen.

Grondslagen
1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.
2. Verordening leerlingenvervoer gemeente Lelystad 2013
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Het college van de gemeente Lelystad besluit voor het leerlingenvervoer de volgende
beleidsregels vast te stellen:
a. Als de afstand van huis naar de dichtstbijzijnde school tussen de 6 en 9 kilometer ligt zal er
een fietsvergoeding worden toegekend. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 9 jaar krijgen
een fietsvergoeding met begeleiding. Kinderen ouder dan 9 jaar worden geacht zelfstandig te
kunnen fietsen en krijgen alleen voor zichzelf een fietsvergoeding.
b. Als de afstand meer dan 9 kilometer is, bestaat er recht op een openbaar vervoervergoeding.
Kinderen tussen de 4 en 9 krijgen een openbaar vervoervergoeding met begeleiding.
Kinderen vanaf 9 jaar worden geacht zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Hierbij
geldt dat de dichtstbijzijnde bushalte op maximaal 2 kilometer van het huis moet liggen. De
school moet zich binnen maximal 500 meter bevinden van de aankomst- en vertrekhalte van
het openbaar vervoer. Een enkele reis met het openbaar vervoer mag maximaal anderhalf
uur duren. Als de reistijd langer is en deze met aangepast vervoer minstens kan worden
gehalveerd, dan bestaat er in de regel recht op aangepast vervoer.
Lelystad, 9 juli 2013.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris,

de burgemeester,

2

