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Officiële uitgave van Opmeer.

VERORDENING KREDIETHYPOTHEEK EN PANDRECHT WET WERK EN
BIJSTAND.
De raad van de gemeente Opmeer;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2004;
Gelet op het advies van de commissie Samenlevingszaken en middelen d.d. 24 november 2004
Gelet op artikel 34, lid 2 onder d en artikel 50 van de Wet werk en bijstand;
Besluit:
vast te stellen de
VERORDENING KREDIETHYPOTHEEK EN PANDRECHT WET WERK EN BIJSTAND.

Hoofdstuk 1- KREDIETHYPOTHEEK
Artikel 1
1.

2.

3.
4.

Indien voor de belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde
woning met bijbehorend erf, recht op bijstand bestaat als bedoeld in artikel 50, eerste lid van de
Wet werk en bijstand én die bijstand de vorm heeft van een geldlening, als bedoeld in artikel 50,
tweede lid van de Wet werk en bijstand, wordt die verleend onder verband van hypotheek.
Indien bijzondere bijstand wordt verleend, kunnen burgemeester en wethouders, wanneer wordt
voldaan aan de in artikel 50, tweede lid van de Wet werk bijstand genoemde voorwaarden, deze
bijstand verstrekken in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek, tenzij de belanghebbende recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.
Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op de zelfstandige.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de voorwaarden
waaronder bijstand in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek wordt verleend.

Hoofdstuk 2- PANDRECHT
Artikel 2
1.

2.

3.
4.

Indien voor de belanghebbende die eigenaar is van een door hemzelf of zijn gezin bewoonde
woonwagen met bijbehorend erf of een bewoond woonschip onder een bepaald tonnage met
bijbehorend erf, overeenkomstig het bepaalde in artikel 50, eerste lid van de Wet werk en bijstand
recht op bijstand bestaat én die bijstand de vorm heeft van een geldlening, als bedoeld in artikel
50, tweede lid van de Wet werk en bijstand, wordt die verleend onder vestiging van een pandrecht.
Indien bijzondere bijstand wordt verleend, kunnen burgemeester en wethouders, wanneer wordt
voldaan aan de in artikel 50, tweede lid van de Wet werk bijstand genoemde voorwaarden, deze
bijstand verstrekken in de vorm van een geldlening onder vestiging van een pandrecht, tenzij de
belanghebbende recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars.
Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op de zelfstandige.
Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de voorwaarden
waaronder bijstand in de vorm van een geldlening onder vestiging van een pandrecht wordt
verleend.

Hoofdstuk 3- MEEWERKINGSPLICHT EN AFSTEMMING
Artikel 3
1.

2.

Burgemeester en wethouders verbinden aan de verlening van bijstand onder verband van hypotheek cq onder vestiging van pandrecht als bedoeld in artikel 1 en 2 de verplichting dat de belanghebbende meewerkt aan vestiging van hypotheek dan wel pandrecht.
Indien belanghebbende in een voorkomend geval niet meewerkt aan het vestigen van hypotheek
cq pandrecht, dan dient de bijstand in zijn geheel te worden geweigerd vanaf ingangsdatum van
de bijstand. Reeds verleende bijstand is terstond opeisbaar.

Hoofdstuk 4- SLOTBEPALINGEN
Artikel 4
Deze verordening kan worden aangehaald als: de Verordening krediethypotheek en pandrecht Wet
werk en bijstand.
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Artikel 5
De Verordening krediethypotheek en pandrecht Wet werk en bijstand treedt in werking zes weken na
de dag van bekendmaking.
Conform voorstel door de raad besloten op 16 december 2004

De griffier,

M.C.G.M.Bekker

De voorzitter,

G.J.A.M.Nijpels
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