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De raad,

overwegende dat
- belastingheffing veelal noodzakelijk is om te kunnen blijven investeren in lokale 

voorzieningen;
- vele van die investeringen ook ten gunste komen van toeristen en arbeidsmigranten;
- men pas verplicht is zich in de Basisregistratie Personen (BRP) te laten inschrijven als 

ingezetene als men langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen;
- een deel van de in Hillegom verblijvende arbeidsmigranten kortverblijvers zijn en zich 

zodoende niet zal inschrijven in de BRP;
- de gemeente Hillegom hierdoor onvoldoende inzicht heeft in het aantal in de 

gemeente verblijvende arbeidsmigranten;
- de bestaande handhavingscapaciteit op dit moment volledig belegd is, waardoor 

slechts een zeer beperkt aantal uren zijn gereserveerd is voor het thema huisvesting 
arbeidsmigranten; 

-dit mogelijk leidt tot voor arbeidsmigranten minder prettige woonomstandigheden;
-de gemeenteraad kan bepalen dat verblijfsbelasting verschuldigd is over zakelijke of 

privé overnachtingen van mensen buiten de gemeente die hiervoor een vergoeding 
betalen;

- dit betekent dat ook verblijfsbelasting mag worden geheven voor het verblijf van 
arbeidsmigranten;

- om verblijfsbelasting te kunnen heffen, de gemeenteraad een verordening 
verblijfsbelasting moet vaststellen;

- in deze verordening de berekening van de verschuldigde belasting wordt vast 
vastgelegd;

- in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht is vastgelegd dat verblijfsaanbieders een 
nachtregister moeten bijhouden,

van mening dat
- het fair is om aan in de gemeente overnachtende personen en/of verblijfsaanbieders 

een vergoeding te vragen in de vorm van verblijfsbelasting voor het gebruik van de 
lokale voorzieningen;

- het belangrijk is om te handhaven op goede en fatsoenlijke huisvesting voor 
arbeidsmigranten vanwege het tegengaan van risico's voor de gezondheid, de 
brandveiligheid, overbewoning en overlast;

- het belangrijk is dat de overheid en hulpdiensten weten wie waar verblijft als zich 
calamiteiten voordoen; 

- de verblijfsbelasting de gemeente beter inzicht kan geven in de aantallen 
arbeidsmigranten op bepaalde adressen in Hillegom;
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- de opbrengsten uit de verblijfsbelasting deels kunnen worden aangewend voor de 
handhaving op goede huisvesting voor arbeidsmigranten;

- een digitaal nachtregister voor verblijfsaanbieders een goed hulpmiddel kan zijn om de 
verblijfsbelasting te verantwoorden,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
- ingaande het kalenderjaar 2022 een verordening verblijfsbelasting aan de 

gemeenteraad voor te stellen;
- in deze verordening tevens een voorstel voor een digitaal nachtregister op te nemen;
- te onderzoeken of de inkomsten vanuit de verblijfsbelasting deels kunnen worden 

ingezet voor aanvullende handhavingscapaciteit voor het thema huisvesting 
arbeidsmigranten en overige in het Actieprogramma Aanpak vraagstuk 
arbeidsmigranten HLTsamen gedefinieerde doelen

en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom 25 juni 2020,

Namens de fracties van

CDA, Bloeiend Hillegom, BBH,
J. Zwaan A. Heemskerk-Rekké F.J.M. Evers
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