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Raadsvoorstel 

 
Zaaknummer:   Z-16-55648\3. Bestuur\6713 
Datum voorstel:   1 juni 2016 
Datum collegevergadering:  6 juni 2016 

Datum raadscommissie:  22 juni 2016 
Datum raadsvergadering:   7 juli 2016 
Portefeuillehouder:   dhr. Verheijen 

Behandelend ambtenaar:   Suzan van de Waal 
E-mailadres:   s.vandewaal@hillegom.nl 
Telefoonnummer:     0252 -537265 

 
Agendapunt:  -- 
 

Inwoner en bestuur Raadsvoorstel 
Aan:   de raad van de gemeente Hillegom 
 

Onderwerp:  Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 
 

 

Wij stellen voor 
 

- Artikel 13, lid 4 van de Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 als 
volgt te wijzigen: 

 “De subsidie wordt in beginsel betaald in de vorm van voorschotten, bestaande 
 uit vier gelijke delen van de verwachte netto opbrengst. De termijnen worden 
 betaald op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van elk jaar dat de BIZ-

 bijdrage wordt geheven.” en met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 vast te 
 stellen. 
 

 

Inleiding 
Voor de Bedrijveninvesteringszone Koopcentrum Hillegom is een 
uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Deze is ondertekend door de gemeente Hillegom 

en Koopcentrum Hillegom. Hierin zijn de wederzijdse afspraken vastgelegd die gelden 
tussen de gemeente en het Koopcentrum. M.b.t. de uitbetaling van de door de gemeente 
geïnde ondernemersbijdrage via de OZB zijn in de nu nog geldende 

uitvoeringsovereenkomst twee termijnen van uitbetaling opgenomen. Dit betreft 1 mei 
en 1 september van elk kalenderjaar. Deze termijnen zijn ook opgenomen in de 
Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015.  

 
Bestaand kader/context 
Wet op de bedrijveninvesteringszones 

Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 
 
Beoogd effect 

Het bevorderen van een gunstig economisch klimaat voor de ondernemers in het 
centrum. 
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Argumenten 
In de praktijk blijkt dat bovengenoemde termijnen niet gelijk lopen met de financiële 
verplichtingen/uitgaven van het Koopcentrum. Hierdoor ontstaat telkens een cashflow-

probleem. Om dit probleem op een praktische en realistische manier op te lossen 
worden er nieuwe (meerdere) betalingstermijnen en aangepaste bedragen van de 
voorschotten voorgesteld. Te weten: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november, 

verdeeld over vier gelijke termijnen.  
 
Kanttekeningen 

De BIZ-bijdrage wordt als toeslag op de onroerendzaakbelasting geïnd. Dit vindt 
doorgaans rond 1 mei plaats. Door het vervroegen van de eerste betalingstermijn geven 
we geld uit dat op dat moment nog niet is geïnd. Echter, het uiteindelijke risico is voor 

rekening van Koopcentrum Hillegom zoals geregeld in Artikel 13, lid 3 van de 
Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015. 
 

Financiële consequenties 
N.v.t 
 

Aanpak / uitvoering / participatie 
- De betalingstermijnen worden op verzoek van en in overleg met Vereniging 

Koopcentrum Hillegom veranderd.  

- De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt via 
officiëlebekendmakingen.nl. 

 

Duurzaamheid 
N.v.t. 
 

HLT 
De BedrijvenInvesteringsZone Koopcentrum Hillegom is een lokale aangelegenheid. 
 

Urgentie 
Er is enige urgentie om de verordening vast te stellen, omdat er verzocht is om de 
nieuwe termijnbetalingen nog in 2016 toe te passen. 

 
Evaluatie 
N.v.t. 

 

Bijlagen / achtergrondinformatie 

Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop       A. van Erk 
secretaris       burgemeester 
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Raadsbesluit 
 
 

 

 
 

De raad van de gemeente Hillegom, 
  
gelezen het voorstel van het college van 7 juni 2016, 

 
gelet op: 

1. Experimentenwet bedrijveninvesteringszones, art. 1 

2. Experimentenwet bedrijveninvesteringszones, art. 7 
3. Wet op de bedrijveninvesteringszones 
4. Gemeentewet, artikel 156 

 
 
besluit: 

 
- Artikel 13, lid 4 van de Verordening BI-Zone Koopcentrum Hillegom 2015 als 

volgt te wijzigen: 

 “De subsidie wordt in beginsel betaald in de vorm van voorschotten, bestaande 
 uit vier gelijke delen van de verwachte netto opbrengst. De termijnen worden 
 betaald op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november van elk jaar dat de BIZ-

 bijdrage wordt geheven.” en met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 vast te 
 stellen. 
 

 
Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 juli 2016, 
 

 
 
 

de griffier       de voorzitter 
drs. P.M. Hulspas-Jordaan     A. van Erk 


