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Nr. 10 NOTA VAN VERBETERING
Ontvangen 18 oktober 1994

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 9) moeten de volgende
verbeteringen worden aangebracht:

I

In artikel 5, vierde lid, tweede volzin, vervalt «het bepaalde in».

II

In artikel 5, vijfde lid, eerste volzin, wordt «door een andere gemeente»
vervangen door: door burgemeester en wethouders van een andere
gemeente. Tevens wordt «aan die gemeente» vervangen door: aan
burgemeester en wethouders van die gemeente.

III

Artikel 5a, tweede lid, wordt vervangen door:
2. Ten aanzien van degene, aan wiens uitkering op de peildag reeds

voorwaarden tot inschakeling in de arbeid op grond van de Algemene
Bijstandswet zijn verbonden, kan het onderzoek, gericht op de inscha–
keling in de arbeid, achterwege blijven, tenzij burgemeester en
wethouders van oordeel zijn dat een dergelijk onderzoek alsnog dient
plaats te vinden.

IV

In artikel 16a, tweede lid, onderdeel b, wordt «de gemeente» vervangen
door: burgemeester en wethouders. Tevens wordt «heeft» vervangen
door: hebben. In het derde lid wordt «artikel 79 derde lid» vervangen
door: artikel 79, derde lid,. In het vierde lid wordt «gestelde» vervangen
door: bepaalde.

In artikei 17, onderdeel D, artikel 4, zesde lid, wordt aan het slot een
punt geplaatst.
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VI

In artikel 17, onderdeel E, artikel 12, eerste lid, wordt «woonplaats
bedoeld in artikel 11» vervangen door: de in artikel 11 bedoelde
woonplaats. Tevens wordt «er zorg voor» vervangen door: zorg voor.

VII

In artikel 17, onderdeel E, artikel 19a, eerste lid, wordt aan de aanhef
toegevoegd: indien. In de onderdelen a en b vervalt telkens «indien».

VIII

In artikel 18, onderdeel E, artikel 12, eerste lid, wordt «woonplaats,
bedoeld in artikel 11» vervangen door: in artikel 11 bedoelde woonplaats.

IX

Aan artikel 18 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

T

De artikelen 52, 53 en 54 vervallen.

X

In artikel 26, punt 2, vervalt in het voorgestelde vierde lid «het bepaalde
in».

XI

In artikel 50, eerste regel, wordt na «wordt» ingevoegd: in.

XII

In artikel 51a wordt «artikel II» vervangen door: artikel III.
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