
     

Amendement 01.  
 
 

 

Voorstel (agendapunt nr 12) 

Aanpassen van de verordening Kinderopvang SI  

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 april 2022 

 

Inleiding: 

In de verordening Kinderopvang op sociale indicatie wordt in artikel 8 lid 3 verwezen naar de 
Kredietbank als uitvoerder van de WSNP. Wij vinden dit iets te kort door de bocht. Inwoners in een 
vergelijkbare situatie die de schuldsanering niet via de gemeentelijke Kredietbank laten uitvoeren 
worden hiermee uitgesloten. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Vandaar dat we voorstellen de tekst aan te passen zodat inwoners in vergelijkbare situaties ook op 
eenzelfde manier worden geholpen, zoals in deze verordening wordt bedoeld. 

 

 
Ondergetekenden stellen voor de verordening te wijzigen/aan te vullen als volgt:   

Artikel 8 lid 3 is nu:  
Lid 2 geldt niet als de aanvrager in de schuldsanering (WSNP) of in een vergelijkbare regeling van de 
gemeentelijke kredietbank zit. Het is voldoende als in de aanvraag staat dat er uit overleg met de 
bewindvoerder of de kredietbank blijkt dat er sprake is van schuldsanering of een vergelijkbare 
regeling van de kredietbank.  
 
Dit wordt gewijzigd in:  
Lid 2 geldt niet als de aanvrager in een schuldsanering (Msnp of Wsnp) of vergelijkbare regeling zit. 
Het is voldoende als in de aanvraag staat dat uit overleg met de bewindvoerder, inkomensbeheerder 
of de kredietbank blijkt dat sprake is van schuldsanering of een vergelijkbare regeling.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Midden-Groningen 

Namens de fractie (s)  
 
BBB/LMG                   VVD                               D66 
Kor Hoving                 Evert Offereins              Yannick Lutterop 
 
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 



     

 
                                                                                                   ……….…………………., griffier. 

 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


