
Raadsvoorstel Besluitvormend

Bijdrage sfeerverlichting centrum Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-150241
datum voorstel: 15 oktober 2020
datum collegevergadering: 27 oktober 2020
datum raadsvergadering: 5 november 2020
agendapunt: 10
portefeuillehouder: Dhr. J. van Rijn
behandelend ambtenaar: J. Hoogenboom
e-mailadres: J.Hoogenboom@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Ten behoeve van de eenmalige subsidie voor de aanschaf van de sfeerverlichting, 
een bedrag van €45.370,- beschikbaar te stellen, ten laste van de Algemene 
reserve;

2. Begrotingswijziging R2016 vast te stellen.

Inleiding
Sinds 2015 is de gemeente bezig om in fases de openbare ruimte in het centrum aan te 
pakken. Deze werkzaamheden zijn inmiddels nagenoeg afgerond maar hebben de 
afgelopen jaren wel op bepaalde momenten voor de in het centrum gevestigde 
ondernemers voor de nodige overlast gezorgd. Door middel van het verstrekken van een 
eenmalige subsidie voor de aanschaf van nieuwe sfeerverlichting in het centrum aan het 
Koopcentrum Hillegom en daarmee dus aan alle ondernemers en inwoners in ons centrum 
deze periode af te sluiten.   

Bestaand kader en context
De algemene subsidieverordening Hillegom 2017.

Beoogd effect
De gemeente Hillegom heeft in haar centrumvisie de ambitie neergelegd om ons centrum 
aantrekkelijke te houden. De herinrichting van de Hoofdstraat e.o. heeft ervoor gezorgd 
dat ons centrum een warme aantrekkelijk uitstraling heeft gekregen. Alleen ontbreekt hier 
nu nog een cruciaal element voor met name in de wintermaanden, de sfeerverlichting. 
Tijdens de herinrichting zijn er andere armaturen geplaatst, wat ervoor heeft gezorgd dat 
de bestaande sfeerverlichting van Koopcentrum Hillegom niet meer teruggeplaatst kan 
worden. Dit is jammer omdat nu juist in de donkere maanden de sfeerverlichting het 
winkelcentrum nog aantrekkelijker maakt.                                  Door het verstrekken van 



een eenmalige subsidie aan Koopcentrum Hillegom kunnen de kosten worden gedekt voor 
de aanschaf van nieuwe sfeerverlichting. Hiermee wordt de pijn verzacht voor de 
ondervonden overlast die de ondernemers en inwoners te verduren hebben gehad en kan 
Koopcentrum Hillegom andere activiteiten organiseren die ten goede komen van het 
centrum. 

Argumenten
1.1 De huidige sfeerverlichting past niet meer op de armaturen van de verlichting;
Met de herinrichting van de Hoofdstraat is er gekozen voor andere duurzame 
armaturen en is het niet meer mogelijk om de bestaande sfeerverlichting hierop te 
bevestigingen.

1.2 Een financieel steuntje in de rug voor de ondernemers in de winkelstraat;
Op het moment beleven de ondernemers zware tijden als gevolgen van COVID-19. Door 
de uitbraak van COVID-19 in het land en maar ook door de haard die in het centrum van 
Hillegom heeft plaatsgevonden, hebben de ondernemers een omzetdaling gehad en 
hebben ze geen extra budget om bij te dragen aan de nieuwe sfeerverlichting. 
Sfeerverlichting kan hen in de aankomende periode wel letterlijk en figuurlijk door de 
donkere tijden heen helpen.

1.3 De ondernemers hebben geen toereikend gezamenlijk budget, om te besteden aan de 
sfeerverlichting door het wegvallen van de BIZ Hillegom;
In 2019 heeft er een draagvlakmeting plaatsgevonden onder de ondernemers om de 
zogeheten BIZ-regeling ingaande het jaar 2020 te verlengen. Hierop is om een aantal 
redenen nee gezegd. Koopcentrum Hillegom heeft voor 2020 wel een vrijwillige bijdrage 
gevraagd aan de ondernemers, maar deze is volstrekt onvoldoende voor de aanschaf van 
nieuwe sfeerverlichting.

1.4 De aanschaf van de sfeerverlichting behoort niet tot de reguliere activiteiten van het 
Koopcentrum Hillegom;
Het Koopcentrum Hillegom is een ondernemersvereniging en heeft niet als reguliere 
activiteit het aanschaffen van nieuwe sfeerverlichting. Reguliere activiteiten zijn onder 
andere het organiseren van ondernemersavonden en evenementen zoals de 
sinterklaasintocht. Omdat het niet tot een reguliere activiteit behoort is het mogelijk om 
een eenmalige subsidie te verstrekken aan het Koopcentrum Hillegom.

2.1 Het is de bevoegdheid van de raad om een begrotingswijziging vast te stellen.

Kanttekeningen
1.1 Er is een risico dat in de toekomst het Koopcentrum de jaarlijkse structurele 
exploitatiekosten verbonden aan sfeerverlichting niet kan opbrengen;
Door het wegvallen van de BIZ is het Koopcentrum nu afhankelijk van een vrijwillige 
bijdrage van de ondernemers. Wanneer het niet lukt om genoeg vrijwillige bijdragen op te 
halen of een nieuwe BIZ op te starten volgend jaar, kan het zijn dat het Koopcentrum 
Hillegom de structurele jaarlijkse exploitatiekosten niet kan betalen en hiervoor mogelijk 
bij de gemeente aanklopt. Dit zien wij echter niet als een gemeentelijke taak. Door dit op 
te nemen als voorwaarde in de subsidiebeschikking wordt dit uitgesloten.

1.2 Er zijn al extra kosten gemaakt door de gemeente voor het mogelijk maken van de 
sfeerverlichting;
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Hoofdstraat e.o. heeft de gemeente al 
kosten gemaakt om te voorzien in een eigen elektriciteitsvoorziening voor de 
sfeerverlichting. 



Financiële consequenties
De kosten van de aanschaf van de nieuwe sfeerverlichting voor het Koopcentrum Hillegom 
bedragen €45.370,-. De jaarlijks terugkerende kosten worden door Koopcentrum Hillegom 
zelf betaald. In de begroting is geen rekening gehouden met de subsidie hiervoor. Het 
voorstel is dus nu om de raming op te nemen, waarbij dekking plaatsvindt via de 
Algemene reserve.

Aanpak, uitvoering en participatie
Koopcentrum Hillegom kan na instemming van de gemeenteraad met dit raadsvoorstel 
een subsidieverzoek indienen. In overleg met het Koopcentrum Hillegom zal er een 
gezamenlijk persbericht worden opgesteld, alsmede een moment om samen met de 
gemeente de nieuwe sfeerverlichting te 'ontsteken'.

Duurzaamheid
De oude verlichting voldeed niet meer aan de duurzaamheidseisen.
Door nu nieuwe led-verlichting te kopen, wordt het centrum weer voor een lange periode 
voorzien van sfeerverlichting die aan de huidige duurzaamheidseisen voldoet.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit is een voorstel alleen voor de gemeente Hillegom.

Urgentie
Dit lijkt het beste moment om het hierover te hebben aangezien nu elk moment de 
sfeerverlichting opgehangen kan worden omdat de herinrichting gereed is en het donkere 
seizoen er aankomt. Daarnaast is het belangrijk dat Koopcentrum Hillegom weet waar het 
aan toe is. Dit i.v.m. de jaarplannen voor volgend jaar en een mogelijke nieuwe 
draagvlakmeting voor een nieuwe BIZ.

Evaluatie
Niet van toepassing. 

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Begrotingswijziging R2016 Sfeerverlichting.  

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 27 oktober 2020 met als onderwerp Bijdrage 
sfeerverlichting centrum Hillegom

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

besluit:

1. Ten behoeve van de eenmalige subsidie voor de aanschaf van de sfeerverlichting, een 
bedrag van €45.370,- beschikbaar te stellen, ten laste van de Algemene reserve;
2.Begrotingswijziging R2016 vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 5 november 2020,

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