
Motie

Nr.
Status AANGENOME

N

VOOR: CDA-Bloeiend H-BBH (13)
TEGEN: D66-VVD-Co Jansen-GL (5)
dhr. Grimbergen afwezig

Motie voor de vergadering van de raad van: 9 juli 2020

Agendanummer: 13a

Onderwerp: Verblijfsbelasting

De raad,

overwegende dat
- belastingheffing bij ingezetenen van Hillegom noodzakelijk is om te kunnen blijven 

investeren in lokale voorzieningen;
- vele van die investeringen ook ten gunste komen van niet ingezetenen waaronder 

zakelijke bezoekers, toeristen en arbeidsmigranten;
- er onvoldoende capaciteit is om bij huisvesters van arbeidsmigranten te controleren of 

woon- en verblijfssituaties aan de voorschriften voldoen;
-de gemeenteraad kan bepalen dat verblijfsbelasting verschuldigd is over zakelijke of 

privé overnachtingen van niet ingezetenen die hiervoor een vergoeding betalen;
- om verblijfsbelasting te kunnen heffen, de gemeenteraad een verordening 

verblijfsbelasting moet vaststellen;
- in deze verordening de berekening van de verschuldigde belasting wordt vastgelegd,

van mening dat
- het eerlijk is om aan in de gemeente overnachtende niet ingezetenen 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, om zodoende risico's voor de gezondheid en de brandveiligheid, 
overbewoning en overlast tegen te gaan;

- de opbrengsten uit de verblijfsbelasting deels kunnen worden aangewend voor de 
handhaving op goede huisvesting voor arbeidsmigranten,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
- te onderzoeken wat de voor- en nadelen van het invoeren van verblijfsbelasting zijn;
- hierbij te onderzoeken hoeveel de belastingheffing aan inkomsten kan genereren;
- te onderzoeken hoeveel het kost om een dergelijke belasting te realiseren, te 

administreren en hoeveel het kost om het beleid van verblijfsbelasting te handhaven;
- en 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

1



en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom 9 juli 2020,

Namens de fracties van

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