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Met de nieuwe Inkoop Jeugd 2018 zijn de kosten van het vervoer voor de zorgaanbieders, ongeacht
welke type Jeugdhulp zij bieden. Hierover is het volgende opgenomen in het aanbestedingsdocument:
De tarieven die worden gehanteerd betreffen integrale tarieven waarbij alle kosten gemoeid met de
noodzakelijke dienstverlening inbegrepen zijn in het tarief.
Dit betekent dat de zorgaanbieder het vervoer dient te regelen en betalen, ongeacht of dit vervoer van
en naar school (onderwijswet) of van en naar locatie Jeugdhulp (Jeugdwet) betreft. De gemeente en
dus ook de sociaal werker van het Gebiedsteam is hier dus niet verantwoordelijk voor.
Leerlingenvervoer (Wet op primair onderwijs of Wet op het voortgezet onderwijs)
Voor het vervoer van en naar school kunnen ouders/verzorgers/voogden in bijzondere situaties,
wanneer een kind vanwege zijn beperking of leeftijd niet in staat is zelfstandig (of met begeleiding) te
reizen met de fiets of het openbaar vervoer, aanspraak doen op leerlingenvervoer. Dit wordt dan
aangevraagd in de gemeente waar de jeugdige feitelijk verblijft (ouders, pleegouders, residentiële
instelling). Bij de afweging van leerlingenvervoer zijn de belangrijkste uitgangspunten:
1) het vervoeren van een jeugdige van en naar school is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van ouder(s), voogd(en) en verzorger(s).
2) de jeugdige gaat naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
3) er wordt voldaan aan de afstandsgrens.
Vervoer Jeugdwet
Om in aanmerking te komen voor vervoer van en naar een locatie van jeugdhulp (vaak van ouders
naar verblijfplaats/behandelaar) hanteert de wetgever het volgende uitgangspunt:
- een vervoersvoorziening moet noodzakelijk zijn vanwege een medische noodzaak of
beperkingen in de zelfredzaamheid
- het vervoer kan niet van ouders/het netwerk worden verlangd in het kader van de eigen
kracht.
Dus alleen als vervoer van en naar de jeugdhulplocatie noodzakelijk is, omdat de jeugdige niet
zelfstandig kan reizen en niet vanuit ouders/het netwerk gevraagd kan worden zal zorgaanbieder het
vervoer dienen te regelen en betalen.
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