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Onderwerp:  

Verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 

 

 

Wij stellen voor:  

1. De verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 vast te stellen. 

2. De huidige verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2012 in te trekken. 

 

Bestaand kader:  

De Experimentenwet BedrijvenInvesteringZones (BIZ of BI-zone) 

 

Doelstelling:  

Het bevorderen van het economisch klimaat voor de ondernemers in het centrum van 

Hillegom.  

 

Inleiding: 

De huidige verordening BI-zone Koopcentrum Hillegom voldoet niet meer aan de 

nieuwe plannen en ambities die de vereniging Koopcentrum Hillegom heeft voor de 

komende jaren. Om de plannen en ambities te kunnen verwezenlijken is een 

verhoging van de BIZ-bijdrage noodzakelijk. De hoogte van deze bijdrage wordt 

geregeld in de verordening. 

 

Plan voor de toekomst van het Koopcentrum 

Uit een enquête onder de belanghebbenden is gebleken dat de afgelopen 3 jaren 

onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke (zichtbare, merkbare) verbeteringen 

gerealiseerd zijn vanuit de BIZ-bijdrage. 

Op basis hiervan heeft het bestuur van het Koopcentrum aan een externe partij 

opdracht gegeven om een plan voor de komende 5 jaar op te stellen met een 

duidelijke visie en kaders voor de uit te voeren activiteiten. Het BIZ-plan 

Koopcentrum Hillegom 2015-2020 is aanleiding om de BIZ-bijdrage in de nieuw vast 

te stellen BIZ-verordening  aan te passen. 

 

Samenwerking Koopcentrum - Gemeente 

Zoals de wet voorschrijft kunnen ondernemers de gelden gebruiken voor “activiteiten 

in de openbare ruimte en op het internet. De activiteiten moeten gericht zijn op het 
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bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de 

economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone”.  

Ook wordt er gewerkt aan een optimale samenwerking en afstemming van de taken 

en bevoegdheden van zowel Vereniging Koopcentrum als de Gemeente. Het BIZ-plan 

is hier het eerste concrete voorbeeld van. Maar ook de afgelopen jaren is er 

samengewerkt bij het opstellen van het Koersdocument en de concept-

centrumplannen van de gemeente.  

 

Draagvlakmeting 

Om de vastgestelde verordening in werking te laten treden schrijft de wet voor dat 

alle ondernemers in de BI-zone uitgenodigd moeten worden voor een 

draagvlakmeting. Volgens diezelfde wet mag de draagvlakmeting niet eerder 

plaatsvinden dan nadat de verordening door de raad is vastgesteld. Als de uitkomst 

van de meting negatief is, dan treedt de nieuwe verordening niet in werking en 

vervalt de BIZ, omdat de looptijd van de bestaande verordening eindigt per 1 januari 

2015. 

De uitkomst van deze draagvlakmeting moet minimaal aan de volgende, in de wet 

gestelde voorwaarden, voldoen; 

- Van het aantal uitgezette stembiljetten moet 50% retour komen;  

- Van deze 50% stemt 2/3 deel in met de BIZ; 

- De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de 

tegenstemmers. 

 

Argumenten: 

1.1 Alleen de gemeente beschikt over het instrument ‘de verordening’ om een BIZ in 

te stellen. 

Het Koopcentrum Hillegom heeft het college gevraagd om samen te werken aan het 

verlengen van de BIZ. Het opgestelde BIZ-plan heeft een hogere ambitie, daarvoor is 

meer geld nodig. Deze nieuwe verordening gaat, ten opzichte van de huidige 

verordening, uit van extra middelen voor het verwezenlijken van de doelen.  

 

2.1. De verordening is achterhaald.  

In de verordening staat in artikel 4 dat de BIZ-bijlage gedurende een periode van 3 

jaar wordt geheven. Dit betekent dat 2014 het laatste jaar is geweest dat de bijdrage 

geheven kon worden op basis van deze verordening. 

 

Financiële dekking: 

De gelden die door de heffing worden binnengehaald,  worden als een subsidie 

verleend aan het Koopcentrum Hillegom met aftrek van de perceptiekosten. Dit zijn 

de inningkosten voor de uitvoerende organisatie Cocensus. De voorbereidingskosten 

vallen onder de reguliere werkzaamheden van de bedrijvencontactfunctionaris. 
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Participatie: 

Om te komen tot een deze verordening is intensief samengewerkt met het 

Koopcentrum Hillegom. Er is onder de ondernemers in de BI-zone een enquête 

uitgezet zodat iedereen de kans heeft gekregen zijn mening en ideeën mee te geven. 

Op basis daarvan is het nieuwe BIZ-plan tot stand gekomen. Ook is er een 

informatieavond gehouden waar alle centrumondernemers voor uitgenodigd zijn. 

 

 

Urgentie: 

Het vaststellen van de uitvoeringsovereenkomst en de verordening is nodig om de 

draagvlakmeting te kunnen uitvoeren. Deze verordening  moet voor 1 januari 2015 

vastgesteld zijn zodat er met ingang van het nieuwe belastingjaar (na 

inwerkingtreding van de verordening door draagvlakmeting) een hogere BIZ-bijdrage 

geheven kan worden. 

  

Kanttekeningen: 

Mocht u besluiten de verordening niet vast te stellen of de draagvlakmeting valt 

negatief uit, dan vervalt de regeling per 1 januari 2015. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 

- Afbakening gebied BI-zone 

- Uitvoeringsovereenkomst  

- BIZ Plan Koopcentrum Hillegom 2015-2020 

- Verordening BI-zone BIZ Koopcentrum Hillegom 2012  

Informatie bij:mw. S. van de Waal, s.vandewaal@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 265 
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Onderwerp: 

Verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid van de 

Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BI-zones), 

 

besluit:  

1.  De verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2015 vast te stellen. 

2.  De huidige verordening BI-zone koopcentrum Hillegom 2012 in te trekken met 

 ingang van de dag van inwerkingtreding van de “nieuwe” verordening.  

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 11 december 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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