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Pia Teeuwen

Van: Elma Hulspas

Verzonden: donderdag 5 december 2019 15:12

Aan: Arie van Erk; Elma Hulspas; Raads- en burgerleden

CC: Menso Bosma; Pia Teeuwen; College Hillegom

Onderwerp: Ter informatie:  Proces om tot een nieuwe BIZ in 2020 te komen

Categorieën: Ingekomen stuk

Onderstaande informatie wordt toegevoegd aan de ingekomen stukken van januari 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

Elma Hulspas-Jordaan, griffier 

 

Gemeente Hillegom/ e.hulspas@hillegom.nl / 0252-537204 / https://hillegom.raadsinformatie.nl  

Aanwezig op: Ma, Wo, Do, Vr-ochtend 
 

Van: Jan van Rijn <j.vanrijn@hillegom.nl>  

Verzonden: donderdag 5 december 2019 13:58 

Aan: Griffie-Hillegom <Griffie-Hillegom@HLTsamen.nl> 

Onderwerp: proces om tot een nieuwe BIZ in 2020 te komen 

 

Beste griffie, 

 

Zouden jullie deze mail door willen geleiden naar de raad(s) en burgerleden ter informatie. 

Alvast bedankt. 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Het college heeft van de Vereniging Koopcentrum Hillegom (KCH) het verzoek ontvangen om een 

draagvlakonderzoek te organiseren voor een nieuwe periode van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) vanaf 1 

januari 2020. Dit draagvlakonderzoek is een taak van de gemeente, aangezien zij de tarieven van de belasting 

vaststelt. Het centrum van Hillegom heeft al een BIZ sinds 2012. De huidige periode liep van 2015 tot 31 

december 2019. 

Via deze mail informeer ik u over het verloop van het proces om tot een nieuwe BIZ in 2020 te komen. 

 

Verzoek tot een nieuwe BIZ 

De wens voor een BIZ moet uit de ondernemers zelf komen. Daarom heeft KCH hiervoor een verzoek ingediend. 

KCH is voor een nieuwe BIZ uitgegaan van een opbrengst van €87.500,-. Dit is €12.500,- meer dan in de huidige 

BIZ. KCH heeft daarnaast besloten, net als voorheen, alleen de gebruikers van niet-woningen te betrekken bij de 

BIZ. Bij het verzoek tot een nieuwe BIZ hoort ook een uitvoeringsprogramma voor de komende periode dat KCH 

geschreven heeft.  

 

De draagvlakmeting 

De gemeente Hillegom mag alleen een BIZ invoeren wanneer er onder ondernemers voldoende draagvlak is. 

Daarom heeft de gemeente het Notariskantoor Hurtak & Roodhorst gevraagd om conform de Wet op de 

bedrijveninvesteringszones een draagvlakmeting te houden. Deze wet schrijft onder andere voor dat minimaal 

50% van de ondernemers in het gebied een stem moet uitbrengen. Omdat er 232 stemgerechtigden zijn, had het 

notariskantoor minimaal 116 stembiljetten moeten ontvangen. Binnen de sluitingstermijn van de meting had het 

notariskantoor 46 stembiljetten ontvangen. Ook als de 15 stembiljetten die daarna nog binnen zijn gekomen 

meegerekend worden, wordt het minimum van 116 stemmen niet gehaald. Het college heeft dan ook moeten 

concluderen dat er onvoldoende gestemd is voor een nieuwe BIZ-periode. 

 

Hoe nu verder? 

Deze week ontvangen alle stemgerechtigden een brief waarin bovenstaande uitgelegd wordt. Daarin nodig ik 

ondernemersorganisaties uit voor een gesprek over het overnemen van activiteiten die KCH nu uitvoert. Met het 

eindigen van de BIZ valt immers ook de financiering van KCH weg. Daarnaast nodig ik in deze brief ondernemers 

en organisaties uit om te kijken hoe de vertegenwoordiging van Hillegomse ondernemers nu georganiseerd kan 
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worden. Ondernemers die ideeën hebben of activiteiten willen oppakken, kunnen contact opnemen met de 

accountmanager bedrijven, Marit Heij. 

 

Ik vind het jammer dat de BIZ per 1 januari 2020 stopt en sta dan ook open voor een gesprek over een nieuwe 

BIZ vanaf 2021. Door de krachten te bundelen kunnen de ondernemers in Hillegom mooie resultaten bereiken. Ik 

hoop dan ook van harte dat zij met elkaar nieuwe wegen vinden om samen te werken. Het college ondersteunt 

hen daar graag bij. Tenslotte werken we met elkaar aan ons Heerlijke Hillegom! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jan van Rijn 

Wethouder gemeente Hillegom 

 

Aanwezig op: Ma, Di, Wo, Do, Vr 

Telefoon: 14 0252 

 

 


