
 

 

Leeswijzer Verordening Meedoen Schagen  

 
- In de considerans zijn de volgende tekstdelen geschrapt: 

a) “Voorts wordt het wenselijk geacht de maatschappelijke participatie van 

gepensioneerden te bevorderen, teneinde een sociaal isolement op te 

heffen, te verminderen of te voorkomen.”;  

b) “en gepensioneerden met een laag inkomen”.  

 

- In artikel 1, eerste lid, de onderdelen l en m,  is de volgende zinsnede geschrapt: “en 

gepensioneerden met een laag inkomen”.  

 

- In artikel 3, eerste lid, is de volgende zinsnede geschrapt:” dan wel de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt”.   

 

- In artikel 4, derde lid, is de volgende zinsnede geschrapt: “c.q. per gepensioneerde”.  

 

- Er is een nieuw artikel ingevoegd, namelijk artikel 6 Overgangsregeling. Dit artikel luidt 

als volgt: “Gepensioneerden met een laag inkomen die in het kalenderjaar 2019 op 

grond van de Verordening Meedoen Schagen 2018 in aanmerking zijn gebracht voor 

een voorziening voor maatschappelijke participatie, kunnen in het kalenderjaar 2020, 

onder de voorwaarde dat zij op de peildatum aan de in artikel 3 van voornoemde 

verordening gestelde criteria voldoen, nog een keer in aanmerking komen voor 

genoemde voorziening. “ 

 

- Er is een nieuw artikel ingevoegd, namelijk artikel 7 Intrekken oude verordening. Dit 

artikel luidt als volgt:  

“1. De Verordening  Meedoen Schagen 2018 wordt ingetrokken.”    

2.Aanvragen die zijn ingediend onder de in het eerste lid genoemde verordening en 

waarop nog niet is beslist bij het inwerking treden van deze verordening, worden 

afgehandeld op grond van de in het eerste lid genoemde verordening.” 

 

- De artikelen 6 en 7 (Inwerkintreding en Citeertitel) zijn vernummerd tot respectievelijk 

artikel 8 en 9.  

 

- In artikel 6 (Inwerkingtreding) die zoals vermeld is vernummerd tot artikel 8 is de 

volgende zinsnede opgenomen:  “op de eerste dag na die van de bekendmaking”  

 

- In artikel 7 die zoals vermeld is vernummerd tot artikel 9 is ‘2018’ vervangen door 

‘2020’.   

 

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 


