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Nr. 15 NOTA VAN VERBETERING 
Ontvangen 8 augustus 1984 

A. In de tweede nota van wijziging (16695, nr. 13) worden de volgende 
verbeteringen aangebracht: 

1. Bij de wijziging onder nummer XI wordt in artikel 11, eerste lid, tussen 
«kan» en «een bijdrage» ingevoegd: uit 's Rijks kas. 

2. Bij de wijziging onder nummer XIV wordt aan 2° een zin toegevoegd, 
die als volgt luidt: Het eerste lid wordt enig lid. 

3. Nummer XVIII, 2° wordt als volgt gelezen: 
2° Het tweede lid wordt vernummerd tot derde, het derde tot vierde lid. 

4. Nummer XVIII, 4° wordt als volgt gelezen: 
4° In het derde lid wordt in plaats van «ambtenaar» gelezen: rijksambte-

naar, in plaats van «overheid»: rijksoverheid en in plaats van «dezen»: zij. 

5. Bij de wijziging onder nummer XX, 7° wordt de tweede volzin geschrapt 
en wordt in de laatste volzin in plaats van «vierde lid» gelezen: vijfde lid. 

6. Aan nummer XXII wordt toegevoegd: 
3° Het derde lid vervalt. 

7. In nummer XXIV wordt in artikel 23b, eerste lid, in plaats van «na de 
inwerkingtreding van deze wet» gelezen: na de datum van inwerkingtreding 
van deze wet. 

8. Nummer XXVI, 1° wordt als volgt gelezen: 
1° Het eerste lid komt als volgt te luiden: 
Binnen twee jaren na de datum van inwerkingtreding van deze wet 

worden door de gemeenteraad, voor zover nodig, een verordening als 
bedoeld in artikel 1, tweede lid, welke voldoet aan de eisen gesteld bij of 
krachtensdeze wet, alsmede een brandbeveiligingsverordening vastgesteld. 

9. In nummer XXVI, 3° worden de slotwoorden 16, 17 en 18, derde lid 
vervangen door: 16, 17 en 18, vierde lid. 
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10. Bij de wijziging onder nummer XXVIII wordt in artikel 27 in plaats 
van «taken» gelezen: de taken. 

B. In het nader gewijzigd voorstel van wet (16695, nr. 14) worden de 
volgende verbeteringen aangebracht: 

1. In artikel 11, eerste lid, wordt tussen «kan» en «een bijdrage» ingevoegd: 
uit 's Rijks kas. 

2. In artikel 11, tweede lid, wordt in plaats van «Bij de algemene maatregel 
van bestuur» gelezen: Bij algemene maatregel van bestuur. 

3. In artikel 20, zesde lid, wordt in de laatste volzin in plaats van «vierde 
lid» gelezen: vijfde lid. 

4. Artikel 21, derde lid, vervalt. 

5. In artikel 23b, eerste lid, wordt in plaats van «na de inwerkingtreding 
van deze wet» gelezen: na de datum van inwerkingtreding van deze wet. 

6. In artikel 25, derde lid, eerste volzin wordt in plaats van «artikelen 16, 
17 en 18, derde lid» gelezen: artikelen 16, 17 en 18, vierde lid. 

7. In artikel 27 wordt in plaats van «taken» gelezen: de taken. 

C. In de memorie van antwoord (16695, nr. 12) worden de volgende 
verbeteringen aangebracht: 

1. Blz. 14, tweede alinea: In de eerste zin vervallen van de woorden 
«artikel 14, eerste en tweede lid» de woorden «en tweede». Na de tweede 
zin wordt de volgende zin ingevoegd: 

Volledigheidshalve vermeld ik hier nog dat ik artikel 14, tweede lid, 
eveneens om een andere reden, heb vervangen door een nieuw artikel 14a. 

2. Blz. 31, bij artikel 14, derde lid: In de derde zin vervallen de woorden 
«van het eerste lid». 
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