Toelichting Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In het eerste artikel zijn begripsbepalingen opgenomen. Termen die ook in de Wet op de kansspelen
staan, zijn uit de begripsomschrijving gehaald. Volstaan wordt met de mededeling dat die termen in de
verordening een gelijke betekenis hebben.
Definitie van speelautomatenhal is opgenomen om duidelijk te maken dat het gaat om een inrichting
als bedoeld in artikel 30c lid 1 onder b van de wet op de kansspelen.
Nieuw is de definitie van de term spelersplaatsen. In de oude verordening werd alleen het aantal
automaten gelimiteerd. Een automaat kan echter aan meerdere spelers plek bieden (meerdere
spelersplaatsen hebben). Een voorbeeld daarvan is een roulette automaat. Volgens de “Wegwijzer
speelautomaten gemeenten” nemen deze “meerspelers” toe in aantal en grootte. Om grip te houden
op de omvang van de speelautomatenhal en het aantal spelers, is in de nieuwe verordening ook het
aantal spelersplaatsen gelimiteerd. Daarom is ook de term gedefinieerd.
Artikel 2 Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal
Eerste lid: In artikel 2 is de vergunningplicht voor een speelautomatenhal vastgelegd. In sommige
gemeenten zijn voor een speelautomatenhal twee vergunningen vereist: een
aanwezigheidsvergunning en een exploitatievergunning. Wij hebben ervoor gekozen om dit in één
vergunningstelsel te gieten: de “Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal”. Een duaal stelsel
dient geen doel, het afwegingskader kan in één vergunningstelsel gegoten worden.
Tweede lid: Er kan binnen de gemeente voor één speelautomatenhal vergunning verleend worden.
Het maximaal toegestane aantal aanwezige kansspelautomaten is vastgesteld op 50. Deze 50
automaten mogen tezamen niet meer dan 150 spelersplaatsen hebben.
Derde lid: Omdat het aantal speelautomatenhallen gelimiteerd is, is sprake van een schaarse
vergunning. Zie hiervoor ook de toelichting op artikel 3. Hiervoor geldt dat zij niet voor onbepaalde tijd
mogen worden verleend. De vergunning mag ook niet voor een onredelijke lange termijn worden
verleend. Aan de andere kant moet de termijn ook zodanig zijn dat eventuele investeringen
terugverdiend kunnen worden. We hebben daarom de termijn gesteld op maximaal 15 jaar.
Vierde lid: in het vierde lid is vastgelegd dat bij termijnoverschrijding geen sprake is van een van
rechtswege verleende vergunning.
Vijfde lid: strijd met bijvoorbeeld een bestemmingsplan, beheersverordening of omgevingsplan is een
weigeringsgrond voor de Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal. In het vijfde lid wordt duidelijk
gemaakt dat als sprake is van planologische strijdigheid, er ook een omgevingsvergunning moet
worden aangevraagd.
Zesde lid: Hierboven geven wij al aan dat in sommige gemeenten voor een speelautomatenhal twee
vergunningen vereist zijn: een aanwezigheidsvergunning en een exploitatievergunning. Wij hebben
ervoor gekozen om dit in één vergunningstelsel te gieten: de “Aanwezigheidsvergunning
speelautomatenhal”. Een duaal vergunningstelsel leidt alleen tot onduidelijkheid en administratieve
belasting. Het leid niet tot een betere besluitvorming of betere verslavingspreventie.
Artikel 3 Beschikbaar stellen aanwezigheidsvergunning en transparantie procedure
De aanwezigheidsvergunning is een zgn. schaarse vergunning, omdat in de gemeente Tynaarlo maar
voor één speelautomatenhal vergunning kan worden verleend. Op grond van jurisprudentie (ABRvS 2
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, Speelautomatenhal Vlaardingen) moeten(potentiële)
gegadigden gelijke kansen krijgen om in aanmerking te komen voor deze vergunning.

In haar handreiking schaarse vergunningen geeft de VNG aan dat het bieden van gelijke kansen drie
concrete verplichtingen inhoudt:
1. bied ruimte om naar een beschikbare vergunning mee te dingen;
2. maak vooraf kenbaar door een passende mate van openbaarheid dat één of meer schaarse
vergunningen beschikbaar zijn, in welk tijdvak aanvragen ingediend kunnen worden, hoe deze
worden verdeeld over de gegadigden en welke criteria daarbij gehanteerd worden, zodat de
gegadigde zijn aanvraag daarop kan afstemmen; en
3. laat de duur van een vergunning niet onbepaald en maak deze niet buitensporig lang, zodat
de vergunninghouder niet onevenredig wordt bevoordeeld ten opzichte van andere
gegadigden.
Daarom moet helder zijn welke stappen worden doorlopen als een vergunning beschikbaar komt. Een
ieder kan dan (weer) een aanvraag indienen. In artikel 3 is opgenomen:
-

Dat tijdig wordt gecommuniceerd dat de vergunning beschikbaar komt;
Vanaf wanneer aanvragen voor een beschikbaar komende vergunning kunnen worden
ingediend;
Dat alleen ontvankelijke aanvragen meegenomen worden in de procedure.

Artikel 4 Aanvraag vergunning en kwalitatieve selectie
Eerste lid: hierin is een opsomming opgenomen van de gegevens die bij een aanvraag aangeleverd
moeten worden.
a. Op basis van de plattegrond moet onder andere duidelijk worden dat de inrichting alleen via
de openbare weg rechtstreeks toegankelijk is voor het publiek. Ook moet bijvoorbeeld blijken
dat bezoekers altijd langs een controlepunt moeten voordat zij bij de speelautomaten komen;
b. Een principe huurovereenkomst of een verklaring van de eigenaar dat bij vergunningverlening
een huurovereenkomst zal worden afgesloten is ook voldoende;
c. Naast deze verordening bevat ook landelijke regelgeving weigeringsgronden. Zo schrijft artikel
4 van het Speelautomatenbesluit onder andere voor dat geen vergunning wordt verleend aan
degene die in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Uit de verklaring moet blijken dat
aanvrager en beheerders aan deze eis voldoen;
d. Als er meerdere gegadigden zijn voor de schaarse vergunning, moet een vergelijking gemaakt
worden om te bepalen aan wie de vergunning verleend moet worden. Het vierde lid benoemt
enkele onderwerpen waarnaar gekeken wordt. Om de beoordeling te kunnen maken, moeten
aanvragers hiervoor gegevens aanleveren;
e. De Bibobtoets is op grond van de gemeentelijke beleidsregels verplicht;
f. Naast eisen aan het gedrag van betrokkenen, moeten vergunninghouder en beheerders ook
aantonen dat zij kennis en inzicht hebben met betrekking tot het gebruik van speelautomaten
en de daaraan verbonden risico’s van gokverslaving wordt voldaan. H
g. Nieuw in deze opsomming, ten opzichte van de oude verordening zijn de risicoanalyse en het
verslavingspreventiebeleid. Hoogdrempelige inrichtingen en speelautomatenhallen moeten
beschikken over een verslavingspreventiebeleid. Onder de (nieuwe) wetgeving is een
vergunninghouder verplicht om een risicoanalyse toe te passen op zijn kansspelaanbod. Met
behulp van deze analyse wordt het verslavingsrisicopotentieel van het kansspelaanbod in
kaart gebracht.
De Wet op de kansspelen legt gemeenten in artikel 30d de plicht op om in de vergunning de
voorwaarde op te nemen dat vergunninghouder zorgt voor een beleid ter voorkoming van
kansspelverslaving. Uit artikel 4 lid 1 sub g vloeit voort dat dit al bij de aanvraag aanwezig
moet zijn.
Het verslavingspreventiebeleid van de speelautomatenhal moet met ingang van de Wet
kansspelen op afstand aan extra eisen voldoen. Het verslavingspreventiebeleid bevat in ieder

geval een beschrijving van de wijze waarop de implementatie van verslavingspreventieve
maatregelen en voorzieningen in de organisatie alsmede de passende en effectieve
toepassing van deze maatregelen en voorzieningen is gewaarborgd. Bij deze beschrijving
wordt in ieder geval bijzondere aandacht geschonken aan:
1. de samenwerking met deskundigen en ervaringsdeskundigen;
2. de risicoanalyse;
3. de basiscursus en aanvullende cursus waar personeel aan moet voldoen;
4. de verstrekking en samenstelling van de informatie over het gevoerde beleid;
5. de analyse van het speelgedrag;
6. de interventiemaatregelen ten aanzien van de speler;
7. de toepassing van verslavingspreventieve maatregelen en voorzieningen ten aanzien
van jongvolwassenen;
8. de wijze waarop wordt voorkomen dat wervings- en reclameactiviteiten gericht zijn op
maatschappelijk kwetsbare groepen van personen en jongvolwassenen;
9. de onderbouwing van de periode waarbinnen de speler geen bonus wordt
aangeboden ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van deze regeling.
Er bestaan geen (aanvullende) wettelijke eisen voor het verslavingspreventiebeleid van
hoogdrempelige inrichtingen en daarmee is het verslavingspreventiebeleid in beginsel
vormvrij.
h. Spreekt voor zich;
i. Ook met het oog op de Bibob toets moet duidelijk zijn op welke wijze de nodige investeringen
worden gefinancierd.
Tweede lid: In de gemeente Tynaarlo is één speelautomatenhal toegestaan. Als er meerdere
gegadigden, die een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend én bij zich geen weigeringsgronden
voordoen, moet een keus gemaakt worden. Uit lid twee blijkt dat dan gekozen moet worden voor
degene die het best voldoet aan de selectiecriteria uit lid 4 en de beleidsregels.
Derde lid: Als er inderdaad meerdere aanvragers in aanmerking komen voor een vergunning, dan laat
de burgemeester zich adviseren over de vraag aan wie de vergunning verleend moet worden. De
procedure en de wijze van adviseren wordt nader uitgewerkt in de beleidsregels.
Vierde lid: hierin staan de selectiecriteria die in ieder geval meewegen bij de beoordeling.
Vijfde lid: Om de selectieprocedure transparant te houden, stelt de burgemeester beleidsregels vast.
Artikel 5 Beslistermijn
In dit artikel wordt bepaald dat de beslistermijn van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning
12 weken bedraagt. In het tweede lid is opgenomen dat deze termijn langer kan zijn als een
onderzoek door het landelijk bureau Bibob wordt uitgevoerd.
Artikel 6 Vergunning en voorwaarden
Eerste lid: hierin is bepaald dat de vergunning op naam gesteld wordt. Deze is niet vrij overdraagbaar.
Elders in de verordening staan situaties waarin een rechtsopvolger kan verzoeken om
vergunninghouder te worden. In al die gevallen is sprake van een nieuwe toets aan de
weigeringsgronden van deze verordening. Bovendien start er met verlening van de vergunning geen
nieuwe looptijd. Als de “oude” vergunning nog 5 jaar zou gelden, dan wordt de nieuwe vergunning
verleend voor 5 jaar.
Tweede lid: de beheerder vervult een belangrijke rol. Hij is belast met het dagelijks toezicht en de
onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal. Er worden dan ook bijzondere eisen aan de beheerder
gesteld als het gaat om zedelijk gedrag en opleidingseisen. In de vergunning is opgenomen wie de
beheerder(s) is/zijn.

Derde lid: In het derde lid zijn onderwerpen opgenomen waarover in de vergunning in ieder geval
voorschriften worden opgenomen. Een aantal daarvan zijn ook in de Wet genoemd. Het gaat om:
a. Sluitingstijden: de verordening bevat sluitingstijden voor de speelautomatenhal. Sluitingstijden
worden ook in de vergunning opgenomen. NB: als in de aanvraag staat dat de hal vroeger
sluit dan de verordening mogelijk maakt, dan worden die afwijkende tijden in de vergunning
opgenomen.
b. Het toezicht in de hal: In de vergunning wordt de voorwaarde opgenomen dat
vergunninghouder er zorg voor draagt dat door zijn gasten geen overlast wordt veroorzaakt in
en/of rondom de hal;
c. Aantal en type automaten: de vergunning kan betrekking hebben op maximaal 50
kansspelautomaten en/of 150 spelersplaatsen. Deze automaten moeten eigendom zijn van
personen die in bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 30h, eerste lid van de Wet;
d. beleid ter voorkoming van kansspelverslaving: dit moet bij de aanvraag ingediend worden. Het
voorschrift dient op grond van de Wet aan de vergunning te worden verbonden en waarborgt
dat vergunninghouder ook in de toekomst op deze verplichting aangesproken kan worden;
e. Meewerken aan tussentijds Bibob onderzoek. De Bibob toets is een onderdeel van de
aanvraagprocedure. Het kan zijn dat gedurende de looptijd van de vergunning signalen
binnenkomen die een tussentijds onderzoek rechtvaardigen.
Vierde lid: naast voorschriften die opgenomen moeten worden, geeft de verordening ook een
opsomming van onderwerpen waarover voorwaarden opgenomen kunnen worden. Het gaat om:
a. Toezicht om de speelautomatenhal: In de vergunning wordt de voorwaarde opgenomen dat
vergunninghouder er zorg voor draagt dat door zijn gasten geen overlast wordt veroorzaakt in
en/of rondom de hal;
b. Inrichting van de hal: gedacht kan worden aan zichtbaarheid van informatie over
verslavingspreventie;
c. Toegangscontrole en toegangsbewijs: Voordat klanten toegang hebben tot de
speelautomaten moet vastgesteld worden dat zij de wettelijk vastgestelde minimale leeftijd,
18, hebben. Om te verduidelijken dat deze controle aantoonbaar plaats moet vinden, kunnen
hierover voorschriften worden opgenomen;
d. Reclame: Landelijke regelgeving beperkt de mogelijkheid om reclame te maken voor de
speelautomatenhal al. De beperking kan ter verduidelijking opgenomen worden in de
vergunning.
Artikel 7 Weigeringsgronden
Eerste lid: In dit artikellid staan de weigeringsgronden opgesomd. Van belang is ten eerste dat het
artikellid zegt “wordt geweigerd”. Als zich één van deze situaties voordoet dan moet de vergunning
dus worden geweigerd. Uitzondering hierop is de onder sub c genoemde weigeringsgrond (beheerder
jonger dan 25 jaar), hiervoor geeft het derde lid een ontheffingsmogelijkheid aan de burgemeester.
Het vereiste onder b dient om een speelautomatenhal duidelijk van de openbare weg af voor een
ieder herkenbaar te maken. Tevens om te voorkomen dat in een achteraf lokaal van een gebouw,
waarin bijvoorbeeld een horecabedrijf wordt uitgeoefend, een speelautomatenhal wordt geëxploiteerd
en deze automatenhal mede of uitsluitend via het andere bedrijf bereikbaar zou zijn. De
speelautomatenhal moet (mag uitsluitend) een eigen toegang hebben en niet bereikbaar zijn via een
ander bedrijf.
In het bepaalde onder e komt tot uiting dat de vergunning dient te worden geweigerd, wanneer
gevreesd moet worden dat de woon- en leefsituatie door de vestiging van een hal op ontoelaatbare
wijze zal worden aangetast. Daarbij wordt rekening gehouden met het karakter van de straat, het
winkelniveau aldaar en van de wijk waarin de speelautomatenhal is gelegen of zal komen te liggen. In
de beoordeling van de aanvraag wordt de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds
blootstaat of bloot zal komen te staan betrokken. Het is ook mogelijk om een vergunning te weigeren,
wanneer er sprake is van een op ontoelaatbare wijze aantasten van het karakter van een (deel van)

winkelstraat/-buurt/-centrum. Door de vestiging van een automatenhal zal er sprake (kunnen) zijn van
een ontoelaatbaar spanningsveld, waardoor een te grote inbreuk mag worden gevreesd op de
bestaande functie van de winkelstraat.
Onder g is als weigeringsgrond opgenomen dat er geen sprake mag zijn van strijd met een geldend
bestemmingsplan/omgevingsplan e.d.. In dit verband dient gewezen te worden op de mogelijkheden
van het aanvragen van een omgevingsvergunning gewijzigd gebruik, ontheffing, wijziging of
herziening die het bestemmingsplan nogal eens biedt. Deze mogelijkheden beperken de
burgemeester niet in de weigeringsmogelijkheid, maar het lijkt een zaak van behoorlijk bestuur om,
voordat tot weigering van de vergunning wordt overgegaan, de mogelijkheid van ontheffing, wijziging
of herziening in overweging te nemen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt handelen op
grond van een vergunning, ontheffing, wijziging of herziening van het geldende
bestemmingsplan/omgevingsplan beschouwd als handelen in overeenstemming met het geldende
bestemmingsplan. Doel van dit lid is de koppeling van de vereiste vergunning met het planologisch
regime. Vereist is dus niet dat de locatie waar vergunning voor wordt gevraagd is aangewezen als
speelautomatenhal in het bestemmingsplan, maar dat een bestemmingsplan de vestiging niet mag
uitsluiten. Op deze wijze wordt voorkomen dat op basis van deze verordening een vergunning moet
worden verleend, terwijl later op grond van strijd met het bestemmingsplan tegen de vestiging moet
worden opgetreden.
Onder h is de Wet Bibob als weigeringsgrond opgenomen. Indien bij de toetsing van de aanvraag,
waaronder de ingevulde Bibob Formulieren, blijkt dat er reden is om een uitgebreid Bibobonderzoek
aan te vragen bij Bureau Bibob kan de beslistermijn voor langere tijd worden verlengd. Een negatief
advies van Bureau Bibob zal tot beperking of weigering van de vergunning leiden.
Tweede lid: In het tweede lid is opgenomen dat een vergunning kan worden geweigerd als strijd is met
andere bepalingen, dan het eerste lid, van de verordening. Gedacht kan worden aan een aanvraag
waarin de sluitingstijden later zijn, dan de verordening toestaat. Burgemeester kan kiezen voor het
weigeren van de vergunning, maar kan ook besluiten om een voorwaarde in de vergunning op te
nemen omtrent dit onderwerp.
Derde lid: Hierin is de mogelijkheid opgenomen om ontheffing te geven van het leeftijdsvereiste van
de beheerder.
Artikel 8a Wijziging beheerder
Indien een exploitant de beheerder verliest, door overlijden of vertrek, behoeft de ondernemer de
bedrijfsuitoefening niet te staken, indien binnen de aangegeven termijn een nieuwe vergunning wordt
aangevraagd. NB: Met verlening van de nieuwe vergunning start geen nieuwe looptijd. Als de “oude”
vergunning nog 5 jaar zou gelden, dan wordt de nieuwe vergunning verleend voor 5 jaar.
Van belang is dat in deze gevallen geen sprake is van het “beschikbaar komen” van de vergunning.
De procedure als bedoeld in artikel 3 wordt niet gestart. Daarvan is slechts sprake als zich een situatie
voordoet als bedoeld in het vijfde lid.
Het vervallen van de bestaande vergunning van rechtswege betekent dat belanghebbenden hiertegen
geen bezwaar of beroep kunnen aantekenen, aangezien van een beschikking geen sprake is. Het
verdient aanbeveling schriftelijk mededeling te doen van de constatering, dat niet meer wordt voldaan
aan de eisen die aan een beheerder worden gesteld. Daarbij kan er op gewezen worden dat een
situatie dreigt waardoor de vergunning kan vervallen.
Artikel 8b Overige wijzigingen
Artikel 8a bevat een regeling voor de situatie waarin zich een wijziging van de beheerder voordoet.
Artikel 10 geeft een regeling voor het geval waarin zich een wisseling van ondernemer voordoet. In
artikel 8b is een regeling opgenomen voor andere wijzigingen. Te denken valt aan: andere indeling
van de ruimte, wijziging van de sluitingstijden etc. Maar ook verhuizing naar een nieuwe locatie kan
hieronder vallen. In die gevallen dient de ondernemer een nieuwe aanvraag in te dienen. Van belang

is dat in deze gevallen geen sprake is van het “beschikbaar komen” van de vergunning. De procedure
als bedoeld in artikel 3 wordt niet gestart.
NB: Met verlening van de nieuwe vergunning start geen nieuwe looptijd. Als de “oude” vergunning nog
5 jaar zou gelden, dan wordt de nieuwe vergunning verleend voor 5 jaar.
Artikel 9a Intrekkingsgronden
Eerste lid: In het eerste lid is een aantal situaties opgesomd waarin de burgemeester kan kiezen voor
het intrekken van een verleende vergunning. Onderbreking van de exploitatie voor een periode langer
dan in de bepaling genoemd, behoeft niet in alle gevallen aanleiding te geven om de vergunning in te
trekken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan verbouwingen die langere tijd blijken te vergen. Voor
de toepassing van de genoemde intrekkingsgrond “intrekking in verband met gewijzigde
omstandigheden of inzichten” weegt de motivering zwaar. Het betreft immers omstandigheden waarop
de betrokken ondernemer doorgaans geen invloed kan uitoefenen. Voorts mag hij er op vertrouwen
dat een zwaarwegend belang wordt toegekend aan het behoud van de vergunning, gelet op de
daaraan verbonden financiële consequenties.
Tweede lid: één van de intrekkingsgronden in het eerste lid is handelen in strijd met
vergunning/verordening door de vergunninghouder. Het tweede lid geeft de burgemeester de
mogelijkheid om te kiezen voor schoring, in plaats van intrekking. Dit is met name geschikt voor het
onder eerste lid sub c bepaalde.
NB: uiteraard bestaat de mogelijkheid ook om te kiezen voor een last onder dwangsom. Zowel
intrekking als schorsing zijn verregaande middelen, die met name geschikt zijn als sprake is van
herhaalde overtreding en/of problematiek waarbij gevreesd wordt voor de openbare orde.
Artikel 9b Ge- en verbodsbepalingen
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen waaraan de ondernemer moet voldoen. Deze zijn (deels) ook
in landelijke regelingen opgenomen. Met de opname in de verordening leggen we een link naar de
handhavingsmiddelen, zoals intrekking of schorsing van de vergunning, die de burgemeester op grond
van deze verordening heeft.
9c Sluitingstijden
Geen toelichting.
Artikel 10 Wisseling van ondernemer
Dit artikel geeft de mogelijkheid om de speelhal voort te zetten als de ondernemer komt te overlijden
of, als de onderneming wordt overgedragen. In die gevallen dient, binnen de in de artikelleden
bepaalde termijnen een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De aanvraag doorloopt
vervolgens de reguliere aanvraag procedure. Van belang is wel dat in deze gevallen geen sprake is
van het “beschikbaar komen” van de vergunning. De procedure als bedoeld in artikel 3 wordt niet
gestart Er start geen Als de vergunning wordt verleend, dan wordt zij verleend voor de looptijd van de
oude vergunning. Er start dus geen nieuwe looptijd van 15 jaar. Als de “oude” vergunning nog 5 jaar
zou gelden, dan wordt de nieuwe vergunning verleend voor 5 jaar.
Omdat er een nieuwe vergunningprocedure wordt doorlopen, is geen sprake van “overschrijving” als
bedoeld in artikel 6. Bij overschrijving vindt geen aanvraagprocedure plaats, maar wordt volstaan met
een mededeling dat een vergunning gaat gelden voor een ander. Er moet dan achteraf bekeken
worden of vergunninghouder aan de eisen voldoet. Dat is een onwenselijke situatie. Daarom is
gekozen voor een nieuwe aanvraagprocedure.
Hoofdstuk 3 Speelautomaten Hoogdrempelige inrichting
Artikel 11 Aanwezigheidsvergunning hoogdrempelige inrichting
In dit artikel wordt de vergunningplicht voor de aanwezigheid van kansspelautomaten in
hoogdrempelige inrichtingen geregeld. De vergunning kan voor maximaal 2 automaten verleend
worden.

Deze vergunning kan voor onbepaalde tijd worden verleend en vervalt van rechtswege op het moment
dat de inrichting niet meer aan te merken is als een hoogdrempelige inrichting. Dat is bijvoorbeeld het
geval als de Drank- en Horecavergunning komt te vervallen of wordt geschorst.
Uit de aanvraag moet blijken dat de automaten in het zicht van het personeel worden geplaatst. In de
wegwijzer wordt dit geadviseerd in verband met verslavingspreventie.
Artikel 12 Vergunning en voorwaarden
Geen toelichting
Hoofdstuk Straf- en slotbepalingen
Artikel 13 Strafbepaling
Op de overtreding van een verbodsbepaling in de speelautomatenhalverordening is in de Wet op de
Kansspelen geen directe strafsanctie gesteld zodat de gemeenteraad op grond van artikel 154
Gemeentewet op overtreding van zijn verordening zelf een strafsanctie kan stellen. Deze
strafbaarstelling kan ook worden opgenomen indien het een medebewindsverordening betreft. Artikel
154 bepaalt dat de raad op grond van zijn verordende bevoegdheid bij overtreding van hetgeen bij
verordening is geregeld, geen andere of zwaardere straffen kan stellen dan een hechtenis van ten
hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie, al dan niet met openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak.
Artikel 14 Toezicht
In dit artikel wordt verduidelijkt dat de door burgemeester en/of college aangewezen toezichthouders
zijn belast met het toezicht op de naleving van de in deze verordening opgenomen regels.
Artikel 15 Betreden van plaatsen
In het kader van het houden van toezicht door de in het voorgaande artikel aangewezen personen,
wordt hier artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht (het betreden van plaatsen) van
overeenkomstige toepassing verklaard.
Artikel 16 Citeertitel
Geen toelichting
Artikel 17 Overgangsbepaling
Eerste lid: met de inwerkingtreding van deze verordening komt de oude verordening te vervallen. Dit
lid regelt dat bestaande besluiten, bijvoorbeeld de aanwezigheidsvergunningen voor hoogdrempelige
inrichtingen, van kracht blijven.
Tweede lid: Deze verordening voorziet in een procedure om de schaarse Aanwezigheidsvergunning
Speelautomatenhal toe te wijzen. Echter, in 2019 is het beschikbaar komen van deze schaarse
vergunning gepubliceerd. Uiteindelijk is hier één aanvraag uit voortgekomen. Mede omdat besloten is
om de speelautomatenverordening te actualiseren is eerst een tijdelijke aanwezigheidsvergunning
afgegeven. De huidige houder zal een aanvraag mogen indienen voor een aanwezigheidsvergunning
speelautomatenhal, zonder dat ook anderen die mogelijkheid krijgen.

