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IMr. 22 ZEVENDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 24 september 1990

Het nader gewijzigd ontwerp van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid vervalt de zinsnede «, met inbegrip van eventuele

uitgangspunten voor de kostentoedeling».
b. In het tweede lid wordt de punt aan het slot vervangen door een

komma, waarna wordt ingevoegd: , met inbegrip van eventuele uitgangs–
punten van de kostentoedeling.

2. In artikel 2.4, derde lid, wordt «dagelijks bestuur» vervangen door:
algemeen bestuur.

3. In artikel 2.18 wordt in de aanhef de zinsnede «de artikelen 2.9,
tweede lid, en 2.10, tweede lid» vervangen door: de artikelen 2.9 en
2.10.

4. In artikel 4.36, eerste lid, tweede volzin, wordt «boven» vervangen
door: bovendien.

5. In artikel 4.40, tweede lid, tweede volzin, wordt de zinsnede
«behoeft niet de goedkeuring van gedeputeerde staten» vervangen door:
is niet onderworpen aan goedkeuring.

6. In artikel 5.4, vierde lid, eerste volzin, wordt de zinsnede «alsmede
de met enig openbaar gezag beklede colleges en bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen rijksambtenaren voorzover het de hun als
zodanig toevertrouwde belangen betreft» vervangen door: alsmede de
personen of colleges, met enige openbaar gezag bekleed, voorzover het
de hun als zodanig toevertrouwde belangen betreft.

Toeiichting

1,2. Correctie van een in de zesde nota van wijziging geslopen fout.
3. De verwijzing naar de artikelen 2.9 en 2.10 dient ook het eerste lid

te omvatten. Immers, behalve het tweede lid bevat ook het eerste lid een
nadere beperking van het stemrecht, te weten het belastingplichtig zijn.
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4. Verbetering van een misstelling.
5. Aanpassing aan de tekst van het corresponderende artikel 29,

tweede lid, van de Bevoegdhedenwet waterschappen (Stb. 1978, 285),
zoals die bepaling zal luiden wanneer het ontwerp van de Wet overdracht
taken OGB (21 356), zoals gewijzigd bij tweede nota van wijziging d.d. 1
juni 1990, het Staatsblad heeft bereikt.

6. Aanpassing in verband met het inmiddels in het kader van het
decentralisatiebeleid genomen besluit tot het doen vervallen van een
zelfstandig beroepsrecht voor rijksambtenaren tegen besluiten van lagere
overheidslichamen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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