Leerlingenvervoer

Informatieboekje over het taxivervoer van leerlingen
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INTRODUCTIE
In dit boekje vindt u informatie over het taxivervoer van leerlingen via Doelgroepenvervoer
West-Friesland. Deze informatie is bedoeld voor u als ouder. Leest u dit boekje goed door.
Bespreek de inhoud zo mogelijk met uw kind. Informatie over het leerlingenvervoer vindt u
ook op www.leerlingenvervoerwestfriesland.nl. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust
contact met ons op. Onze contactgegevens staan op de achterkant van het boekje.1

WIE IS DOELGROEPENVERVOER WEST-FRIESLAND?
Doelgroepenvervoer organiseert en coördineert het taxivervoer voor de gemeenten
Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Drechterland, Stedebroec, Opmeer en Koggenland.
Team Doelgroepenvervoer is gehuisvest in het gemeentehuis van Hoorn. Zij zijn uw eerste
aanspreekpunt voor het taxivervoer van uw kind. De medewerkers van het Team plaatsen
uw kind op een route in het vervoer en zijn de contactpersoon voor de vervoerder. Ook
verwerken zij wijzigingen, absent- en ziekmeldingen van uw kind in het vervoer. Uw
gemeente is uw aanspreekpunt als er veranderingen zijn in het vervoer zoals bijvoorbeeld
een verhuizing of een andere school.

VERVOER
HOE DOET U EEN AANVRAAG VOOR VERVOER?
Gaat uw kind naar een school voor speciaal onderwijs? Dan bespreekt school de
vervoersmogelijkheden van uw kind met u. Vindt school dat uw kind taxivervoer nodig heeft
dan meldt school dit bij Doelgroepenvervoer. Doelgroepenvervoer stuurt deze melding door
naar de gemeente waarin uw kind woont. U ontvangt van de gemeente informatie hoe u
leerlingenvervoer aan kunt aanvragen. Deze informatie staat ook op de website van de
gemeente. Ook als uw kind op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer naar
school gaat heeft u mogelijk recht op een vergoeding.
Gaat uw kind naar het regulier onderwijs en denkt u dat u recht heeft op leerlingenvervoer?
Op de website van uw gemeente vindt u hierover de nodige informatie. Heeft u vragen bel
dan met uw gemeente. Zij helpen u graag verder.
Een aanvraag voor leerlingenvervoer stuurt u zo snel mogelijk volledig ingevuld en
ondertekend naar de gemeente waarin uw kind woont.
1

Voor het leesgemak:
- u of ouder
- (taxi)vervoer of taxi
- hij
- Doelgroepenvervoer/Team
- chauffeur

= ouder, verzorger of begeleider van een kind in het vervoer
= vervoer per taxibusje of een personentaxi
= voor zowel hij als zij
= Team Doelgroepenvervoer of Doelgroepenvervoer West-Friesland
= voor zowel een mannelijke als een vrouwelijke chauffeur
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WANNEER HEEFT UW KIND RECHT OP TAXIVERVOER?
Uw gemeente bepaalt of uw kind recht heeft op taxivervoer en of u hiervoor een eigen
bijdrage betaalt. Het recht op taxivervoer kan veranderen als uw kind ouder wordt, naar een
andere school gaat of verhuist. Neem hierover contact op met uw gemeente. In opdracht
van de gemeente zorgt Doelgroepenvervoer voor het juiste taxivervoer.

WIE ZIJN DE VERVOERDERS ?
Doelgroepenvervoer werkt samen met drie taxibedrijven:
 Taxi Kaijer
 Taxi Tromp
 Taxi West-Friesland
Een van deze drie bedrijven zorgt ervoor dat uw kind op school komt en weer thuisgebracht
wordt.

HOE WERKT HET TAXIVERVOER?


Doelgroepenvervoer plant de ritten op reguliere schooldagen en schooltijden.
Het vraagt deze informatie op bij de scholen.



De chauffeur haalt uw kind op de afgesproken tijd en het afgesproken adres op. Het
weer, het verkeer, de route of andere omstandigheden kunnen hier invloed op hebben.
Het is dus niet zeker dat uw kind altijd op de aangegeven tijd wordt opgehaald. Verwacht
de chauffeur dat hij meer dan 15 minuten te vroeg of te laat is dan neemt hij contact met
u op.



Uw kind staat 10 minuten eerder dan de afgesproken tijd klaar om in te stappen zodra de
taxi aankomt.



Na aankomst wacht de chauffeur maximaal 2 minuten totdat uw kind komt.



U brengt uw kind naar de taxi. De chauffeur neemt uw kind over en helpt
als het nodig is met instappen.



De chauffeur controleert of de veiligheidsgordel goed vast is gemaakt. Hij vertrekt pas
als het kind op zijn vaste plek zit en de gordel omheeft.



De chauffeur zet uw kind op school af tussen de 5 en 15 minuten voordat de school
begint. Maximaal 15 minuten nadat de school uit is haalt hij uw kind weer op.



De chauffeur laat uw kind, als het kan, uitstappen aan de kant van de weg waar de school
is zodat oversteken niet nodig is. De chauffeur helpt met oversteken als dit nodig is.



De chauffeur draagt uw kind bij thuiskomst altijd over aan een afgesproken/bekende
persoon.



Is er in uw gemeente sprake van een afgesproken opstapplaats dan is dit als ophaal- en
terugbrengadres. Dit geldt niet in iedere gemeente en voor elk kind.
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Warme overdracht
De chauffeur wacht bij het uitstappen op de ouder of medewerker van school. Deze zorgt voor
de verdere begeleiding. Doelgroepenvervoer rekent erop dat op het afzetadres altijd iemand
aanwezig is om uw kind op te vangen. Bij deze overdracht is er contact tussen degene die uw
kind opvangt en de chauffeur. De chauffeur mag hier alleen van afwijken als u dit met
Doelgroepenvervoer heeft afgesproken.

WAT KUNT U VAN DE CHAUFFEUR VERWACHTEN ?
De chauffeur is een belangrijke schakel in het vervoer van uw kind. Hij is het vertrouwde
gezicht van u en uw kind en het visitekaartje van de vervoerder. Hij zorgt voor een
professioneel, prettig en veilig vervoer. De chauffeur heeft voor het rijden met kinderen in
het leerlingenvervoer de benodigde opleidingen gevolgd.
De chauffeur:
 komt voordat het vervoer start met u en uw kind kennismaken.
Dit is in de laatste vakantieweek/weekend voordat het schooljaar begint. Of in de
week/weekend voordat uw kind start met het vervoer. Komt er tijdens het schooljaar
een nieuwe chauffeur of wordt uw kind in een andere route geplaatst? Ook dan komt de
chauffeur vooraf kennismaken;


is op de hoogte van de (medische) bijzonderheden die belangrijk zijn voor het vervoer
van uw kind;



houdt zoveel als mogelijk rekening met de beperkingen van uw kind;



zorgt dat uw kind op de afgesproken tijd (met een kwartier speling) opgehaald en
teruggebracht wordt. Lukt dit niet dan neemt de chauffeur contact met u op;



rijdt, als uw kind niet klaar staat, na maximaal 2 minuten door;



vervoert in een rit alleen kinderen die op zijn routelijst staan;



haalt uw kind op en zet uw kind af bij het van tevoren opgegeven adres. Bij twijfel neemt
hij contact op met de vervoerder;



bepaalt op welke vaste plek uw kind in de taxi zit;



rijdt volgens een vaste route, routetijden en planning;



bewaakt de rust in de taxi en zorgt dat iedereen zich aan de regels houdt;



spreekt uw kind aan op ongewenst gedrag;



meldt incidenten, ongeregeldheden en ongewenst gedrag tijdens de rit direct bij u, de
vervoerder en als het nodig is ook bij de school;



belt altijd handsfree en alleen als het echt nodig is en uitsluitend zakelijk;



kent de regels in dit boekje.
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Intake-formulier
U kunt een intake-formulier invullen voor de chauffeur. Hierop staat het adres van uw kind,
de school en gegevens van de contactpersoon (voor noodgevallen). Ook kunt u medische
gegevens en hoe te handelen in bepaalde situaties invullen die van belang zijn voor de
chauffeur. Deze informatie draagt bij aan de veiligheid van uw kind tijdens het vervoer.
De gegevens worden alleen met uw toestemming gebruikt door de vervoerder.

WAAR HOUDT UW KIND ZICH AAN TIJDENS DE RIT?


Uw kind gedraagt zich netjes en vriendelijk, er wordt niet gevloekt en gescholden.



Aanwijzingen van de chauffeur worden opgevolgd.



Er wordt rustig in- en uitgestapt en uw kind wacht netjes op zijn beurt als de taxi komt
aanrijden.



Voor muziek en spelletjes op een mobiele telefoon of tablet gebruikt
uw kind een koptelefoon of oordopjes.



Bellen tijdens de rit is niet toegestaan. Alleen de chauffeur mag
(handsfree) bellen als het nodig is.



Uw kind blijft zitten op de aangewezen zitplaats met de veiligheidsgordel
om tot de bestemming is bereikt en de taxi stilstaat.



Snoep, eten en drinken (en sigaretten) blijft in de tas.



Uw kind houdt handen en voeten bij zich en blijft van de spullen van andere kinderen af.



Er worden geen foto’s en filmpjes gemaakt in de taxi. Dit is verboden.



Gevaarlijke spullen blijven thuis; zoals een mes, schaar, spuitbus of iets dergelijks. Heeft
uw kind dit bij zich dan wordt hij (per direct) verwijderd uit het taxivervoer.



Alleen de chauffeur komt aan de radio, de ramen, de deuren of de rolstoellift.

Officiële waarschuwing
Houdt uw kind zich tijdens het vervoer niet aan de regels of vertoont het ontoelaatbaar
gedrag? Voelen andere kinderen zich door dit gedrag niet meer veilig in de taxi? Dan
ontvangt u van Doelgroepenvervoer een officiële waarschuwing per brief.
Misdraagt uw kind zich daarna nog een keer, dan mag hij minimaal één week niet mee met
de taxi. U moet dan zelf voor het vervoer van uw kind zorgen.
Gebeurt er na de schorsing weer iets ontoelaatbaars dan stopt het taxivervoer per direct. Uw
kind mag dan niet meer mee met het taxivervoer. U wordt hierover geïnformeerd door
Doelgroepenvervoer.
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WIJZIGINGEN EN BIJZONDERHEDEN
AAN WIE GEEFT U WIJZIGINGEN DOOR IN HET VERVOER?
Wijzigingen in het vervoer geeft u altijd rechtstreeks door aan Doelgroepenvervoer:
 bij voorkeur met de ritinformatie-app of
 per e-mail naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of
 telefonisch 0229 25 22 00.
Wijzigingen voor de volgende dag kunt u doorgeven tussen 8:30 en 17:00 uur.
Aan uw gemeente geeft u wijzigingen door als uw kind verhuist of naar een andere school
gaat. En ook als u een andere vervoersvoorziening wilt aanvragen, bijvoorbeeld als uw kind
op de fiets of met het openbaar vervoer naar school kan. Weet u niet zo goed bij wie u moet
zijn bel of mail dan met de afdeling leerlingenvervoer van uw gemeente. Zij helpen u graag
verder.

WAAROM KUNT U WIJZIGINGEN NIET AAN DE CHAUFFEUR DOORGEVEN?
De chauffeur is het vaste gezicht voor u en uw kind. Dat is prettig, u kent elkaar. Begrijpelijk
dat u wijzigingen het liefst met de chauffeur regelt. Dit is helaas niet mogelijk!
De gegevens over het vervoer van uw kind staan in een systeem waar de chauffeur niet in
kan wijzigen. Denk hierbij aan het afmelden of aanmelden van een rit. Ook moet de
chauffeur de route rijden zoals in het systeem staat. Daarom heeft het geen zin een ander
ophaal- of terugbrengadres met de chauffeur te bespreken. Alleen Doelgroepenvervoer kan
deze wijzigingen in het systeem doen. Vanuit het systeem ziet de chauffeur de wijziging.
Ook een vervangende chauffeur heeft zo altijd de juiste informatie.

Loos gereden rit
Is uw kind niet afgemeld dan staat het op de rit in het vervoerssysteem bij de chauffeur.
Stapt uw kind niet in het busje dan meldt de chauffeur dit in het systeem als een ‘loos’ gereden
rit. Elke ‘loos’ gemelde rit wordt in rekening gebracht bij de gemeente.

GAAT UW KIND EEN KEER NIET MEE MET HET VERVOER?
Laat zo snel mogelijk weten wanneer uw kind niet meerijdt. Dit kan voor één bepaalde rit
of voor langere tijd. U kunt dit 24 uur per dag, 7 dagen per week doorgeven via de
ritinformatie-app. Doe dit minimaal één dag van tevoren, ook in het weekend. Is dit niet
mogelijk dan kunt u uw kind tot minimaal één uur voor de ophaaltijd afmelden.
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Ritinformatie-app
Met de app Cabman Mobile Ritinformatie (smartphone of tablet) of door in te loggen op
www.mobiliteitsnet.nl (computer) kunt u een rit voor uw kind afzeggen en weer
aanmelden. Om in te kunnen loggen heeft u hiervoor een account nodig. Dit account met
inloggegevens en met uitleg krijgt u per e-mail van Doelgroepenvervoer. Werkt uw inlog
niet meer of bent u de gegevens kwijt? Vraag dan bij Doelgroepenvervoer om een nieuw
account en/of nieuwe inloggegevens.
In de app kunt u:
 het ophaalschema van uw kind zien;
 de ophaal- en terugbrengtijd zien;
 uw kind ziek en beter melden of absent melden voor de taxi;
U kunt de app 24 uur per dag gebruiken – ook ’s nachts en in het weekend.
Let op:
 bij een afmelding voor alleen de ochtendrit vult u een begintijd van 06.00 uur in en
een eindtijd van 10.00 uur;
 bij een afmelding voor de middagrit vult u een begintijd van 12.00 uur in en een
eindtijd 17.00 uur;
 bij een afmelding voor de hele dag hoeft u geen begin of eindtijd in te vullen.

HOE MELDT U UW KIND AF- EN WEER AAN VOOR HET VERVOER ?
Is uw kind ziek of weer beter of gaat hij een keer niet mee in het vervoer? Meld dit dan zo
snel mogelijk via de ritinformatie-app.
Heeft u geen computer, laptop of tablet en kunt u de app niet downloaden
op uw mobiele telefoon? Doe dan het volgende:
Meld uw kind af- of aan, minimaal een uur voor de ophaaltijd van uw kind:
 tussen 7:00 en 8:00 uur belt u de vervoerder (0228 58 30 00) of
 tussen 17:00 en 18:00 uur belt u de vervoerder voor de volgende dag of
 tussen 8:00 en 17:00 uur mailt u naar doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl of
 tussen 8:30 en 17:00 belt u Doelgroepenvervoer (0229 25 22 00).
Doe dit alleen als u de app niet kunt gebruiken.
Gaat uw kind langere tijd (meer dan een week) niet mee met het vervoer? Meld dit in de app
en stuur voor de zekerheid óók een mail naar Doelgroepenvervoer.
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MAG UW KIND OP EEN ANDER ADRES GEHAALD OF GEBRACHT WORDEN?
Uw kind wordt vervoerd tussen het woon/verblijfadres en school, zoals u heeft
aangegeven op het aanvraagformulier voor het vervoer.
 Heeft u een oppasadres bij bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of gastouder, heeft u
co-ouderschap of loopt uw kind stage via school op een ander adres?
Dit kunt u aangeven als tweede adres op het aanvraagformulier. De voorwaarden
hiervoor vindt u op of bij het aanvraagformulier dat u van uw gemeente ontvangt. Voor
wijzigingen in een tweede adres neemt u contact op met uw gemeente.


U kunt uw kind niet op een ander adres af laten zetten omdat u niet thuis bent.
U zorgt ervoor dat er altijd iemand thuis is of spreekt iets af met uw kind. Mag uw kind
alleen thuiskomen of zelf naar een ander adres gaan? Meld dit altijd bij Doelgroepenvervoer, zodat de chauffeur hier toestemming voor krijgt. Een warme overdracht is dan
namelijk niet mogelijk.



Wil uw kind bij een vriendje blijven spelen? Dit kan alleen als het vriendje in dezelfde
schoolbus zit en ze samen afgezet kunnen worden. Meld dit altijd ruim op tijd bij
Doelgroepenvervoer, zodat de chauffeur hier toestemming voor krijgt.

HOE GEEFT U ANDERE TIJDELIJKE WIJZIGINGEN DOOR ?
Vakantie
Gaat u buiten de schoolvakanties met vakantie en verblijft uw kind tijdelijk op een ander
adres? Dit is geen reden om de route hierop aan te passen. U regelt zelf een oplossing voor
het vervoer:
 u meldt uw kind tijdelijk af voor het vervoer en regelt het vervoer met iemand
uit uw omgeving of


u zorgt dat iemand uit uw omgeving met uw kind op het opgegeven adres staat
en het daar ’s middags ook weer ophaalt.

Ligt het tijdelijke adres op de route van de taxi of denkt u aan een andere oplossing? Neem
dan contact op met uw gemeente. De gemeente bepaalt of het vervoer tijdelijk naar een
ander adres mogelijk is en geeft dit in dat geval door aan Doelgroepenvervoer.
Noodsituatie
Neem bij noodgevallen en onverwachte situaties altijd contact op met uw gemeente over
vervoer van en naar een ander tijdelijke adres. De gemeente bepaalt of vervoer naar een
ander adres mogelijk is en geeft dit in dat geval door aan Doelgroepenvervoer.
Afwijkend adres / Tweede adres
Een afwijkend adres ligt - zoveel als mogelijk - op de route of in de buurt van een bestaande
route in het vervoer. Uw gemeente moet hier altijd toestemming voor geven.
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WAT DOET U BIJ EEN VERHUIZING VAN UW KIND ?
Een verhuizing kan gevolgen hebben voor het leerlingenvervoer. Verhuist uw kind naar een
ander adres? Geef dit zo snel mogelijk door aan uw gemeente. De gemeente informeert u
over de wijziging in het vervoer of over de gevolgen die dit heeft voor het vervoer.

WAT GEBEURT ER ALS HET EXTREEM SLECHT WEER IS?
Files, vertragingen en langere rijtijden zijn normale ongemakken in het verkeer.
Voor de vervoerder is dat geen reden om uw kind niet te vervoeren. Het vervoer kan dan
wel vertraging oplopen. Bij uitzonderlijk slecht weer, code oranje of code rood (bijv. zeer
zware sneeuwval, gladheid of extreme storm), kan de veiligheid van uw kind in gevaar
komen. Dan wordt het vervoer aangepast of zelfs stopgezet:
 bij een ochtendrit neemt de vervoerder in dat geval contact met u op;
 bij een middagrit informeert de vervoerder de school van uw kind. De school of de
vervoerder belt daarna met u.

VERWACHTINGEN VAN ELKAAR
WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN?


In de week of het weekend voor de start van het schooljaar of de ingang van het vervoer
komt de chauffeur kennismaken. Controleer samen met de chauffeur of alle informatie
van uw kind klopt. Denk hierbij aan: naam van uw kind, adres, vervoersdagen, eventueel
2e adres, schoollocatie en schooltijden.



Houd rekening met de geplande ophaal- en thuisbrengtijden van uw kind.
Let op: dit kan per dag verschillen als kinderen in de taxi niet alle dagen meereizen.
Tijden kunnen veranderen tijdens het schooljaar, bijvoorbeeld als de route verandert
doordat er kinderen uit de taxi gaan of nieuwe kinderen in de taxi komen.
U kunt de tijden zien in de app en als het nodig is informeert de vervoerder u over de
wijziging.



Zorg ervoor dat uw kind 10 minuten voor de aankomsttijd van de taxi klaarstaat. Dan
kunnen ook de andere kinderen in de taxi op tijd worden opgehaald en op tijd op school
zijn.



Zorg dat er altijd iemand thuis is om uw kind op te vangen.



Brengt u uw kind een keer zelf naar school of haalt u uw kind ’s middag zelf op? Meld dit
zo snel mogelijk via de app, telefonisch of per e-mail bij Doelgroepenvervoer. Bij
voorkeur een dag van tevoren maar minimaal een uur voor de afgesproken ophaaltijd.



Zorg dat uw telefoonnummer(s) en eventueel noodnummer en e-mailadres bekend zijn
bij Doelgroepenvervoer.



Geef alles wat belangrijk is voor een veilig vervoer van uw kind en andere kinderen door
aan Doelgroepenvervoer en/of op het intake-formulier.
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De chauffeur komt in de laatste week/weekend van de zomervakantie met u en uw kind
kennismaken en informeert u over de ophaaltijd. Bent u niet thuis dan doet de chauffeur een
briefje in de brievenbus.
De ophaaltijd staat in de laatste week van de zomervakantie ook in de ritinformatie-app.

WAT KUNT U VAN DOELGROEPENVERVOER EN DE VERVOERDER VERWACHTEN?
Doelgroepenvervoer
 zorgt dat het vervoer van uw kind goed in het routesysteem staat ingepland;


stelt het reisschema zo op dat uw kind tussen de 5 en 15 minuten voor begin schooltijd
op school aankomt;



zorgt dat de chauffeur via zijn boordcomputer dagelijks een actuele rittenlijst heeft. Dit
betreft de volgorde van ophalen en thuisbrengen van de kinderen in zijn taxi;



heeft goed contact met de gemeenten in de regio waarvoor zij het vervoer organiseren;



bespreekt problemen in of met het vervoer met de gemeente waarin u en/of uw kind
woont of verblijft.

De vervoerder of chauffeur
 komt voor de eerste rit kennismaken met u en uw kind;


informeert u over de ophaaltijd(en) en thuisbrengtijd(en);



haalt uw kind op de afgesproken plek op en zet hem op een vaste afgesproken plek af;



zorgt dat het vervoer goed georganiseerd verloopt;



zorgt dat de route zoveel mogelijk via een vaste route loopt op vaste tijden;



zorgt ervoor dat u (zoveel mogelijk) te maken heeft met een vaste chauffeur;



vermijdt zoveel als mogelijk vertragingen;



laat u zo snel mogelijk weten als er iets wijzigt in de ophaaltijd of thuisbrengtijd van uw
kind (meer dan een kwartier eerder of veel later);



laat het zo snel mogelijk weten als een rit door bijzondere omstandigheden niet
doorgaat. Bijvoorbeeld door extreem slecht weer.
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Doelgroepenvervoer is goed bereikbaar:
 telefonisch op 0229 25 22 00 op maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur;
 per e-mail doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl van 8:00 uur tot 17:00 uur.
De vervoerder is telefonisch bereikbaar op 0228 58 30 00:
 tussen 7:00 uur en 8:00 uur ’s ochtends
 tussen 17:00 uur en 18:00 uur ‘s middags

MELDINGEN EN KLACHTEN
BENT U NIET TEVREDEN?
Doelgroepenvervoer, de vervoerder en de chauffeurs doen hun uiterste best om de reis van
uw kind goed te laten verlopen. Bent u niet tevreden? Neem dan contact op met
Doelgroepenvervoer. Zij zoeken graag naar een passende oplossing. Dit doen ze samen met
u en als het nodig is met de gemeente, de vervoerder, de chauffeur en/of de school. Wacht
hier niet te lang mee. Hoe eerder Doelgroepenvervoer op de hoogte is hoe sneller er een
mogelijke oplossing komt. Zo kan een herhaling worden voorkomen en kunnen diensten
verder worden verbeterd.
Dien een klacht in per e-mail of per brief bij Doelgroepenvervoer.
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie van Doelgroepenvervoer.

CONTACT
HEEFT U VRAGEN? NEEM DAN GERUST CONTACT OP.
Team Doelgroepenvervoer
Postbus 603, 1620 AR Hoorn
0229 25 22 00 (algemene nummer van de gemeente Hoorn)
maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur
doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl
dit wordt van maandag tot en met vrijdag gelezen van 8:00 tot 17:00 uur
www.leerlingenvervoerwestfriesland.nl
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Heeft u een vraag over een vergoeding voor het fietsen, het openbaar vervoer of
vervoer met de eigen auto? Of wilt u een combinatie van verschillende vervoersmiddelen?
Neem contact op met de gemeente waarin uw kind woont of verblijft.
Kijk voor de contactgegevens op de website van de gemeente.

Begeleider
Soms is een begeleider nodig in de taxi, bijvoorbeeld als uw kind verzorging nodig heeft
tijdens de rit. U zorgt hier zelf voor of regelt een begeleider. De vervoerskosten voor een
begeleider zijn voor rekening van de gemeente. Doelgroepenvervoer zorgt ervoor dat er een
plaats in de taxi beschikbaar als begeleiding noodzakelijk is. De gemeente is niet
verantwoordelijk voor (medische) begeleiding tijdens het vervoer.
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