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22815 Regels met betrekking tot de verlening van
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Nr. 38 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE AMENDEMENTEN VAN DE
LEDEN VAN OTTERLOO EN TUINSTRA TER VERVANGING VAN
DIE GEDRUKT ONDER NR. 37
Ontvangen 12 mei 1993

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

Aan artikel 2, eerste lid, wordt toegevoegd: en stelt met inachtneming
van het bepaalde bij of krachtens deze wet daartoe regels vast bij veror–
dening.

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en

met het vijfde lid tot eerste tot en met vierde lid.
2. In het (nieuwe) eerste lid wordt «bedoeld in het eerste lid»

vervangen door: bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 9, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Tegen beschikkingen tot toekenning, weigering of intrekking van

voorzieningen op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, alsmede
tegen beschikkingen met betrekking tot de verschuldigde eigen bijdrage
en de financiële tegemoetkoming staat voor belanghebbende beroep
open.

IV

In artikel 13, punt 5, wordt in het zesde lid, «artikel 4, tweede lid,
onder c» vervangen door: artikel 4, eerste lid, onder c.
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In artikel 15, onderdeel A, wordt in artikel 10, eerste lid, onderdeel a,
«artikel 4, vierde lid» vervangen door: artikel 4, derde lid.

VI

In artikel 24 wordt onderdeel a vervangen door:
a. vervalt van artikel 9 het tweede lid, alsmede het cijfer 1 voor het

eerste lid.

Toelichting

Deze amendementen bewerkstelligen allereerst dat de in artikel 2
omschreven betrokkenheid van de gemeente wordt uitgewerkt bij veror–
dening. Verder wordt het beroep gekoppeld aan de voorzieningen en
verordening genoemd in artikel 2, eerste lid. Hiermee wordt misverstand
over de omvang van het beroep uitgesloten.

Tenslotte regelen deze amendementen dat niet het gehele artikel 9
WVG vervalt bij de inwerkingtreding van de wet betreffende voltooiing
eerste fase herziening rechterlijke organisatie, maar slechts het tweede
lid. Het eerste lid blijft nodig om de reikwijdte van de beroepsmoge–
lijkheid aan te geven.

Van Otterloo
Tuinstra
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