
Amendement 2021.18 Knot Raadsvoorstel Speelautomatenverordening
 (artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Amendement ingediend door Klaas Knot (raadslid CDA)

Agendapunt 8 

Raadsvergadering d.d. 28 september 2021

Onderwerp: Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021

Tekstvoorstel:

De Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021 als volgt te wijzigen: 

 
Oude tekst :
Hoofdstuk 2 Speelautomatenhal 
Artikel 2 Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal 
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te 
exploiteren. 

2. De burgemeester kan voor maximaal één speelautomatenhal vergunning verlenen. Deze bevat 
maximaal 50 speelautomaten, die in totaal aan maximaal 150 spelersplaatsen hebben. 

Nieuwe tekst (onderstreept):
Hoofdstuk 2 Speelautomatenhal 
Artikel 2 Aanwezigheidsvergunning speelautomatenhal 
1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te 
exploiteren. 

2. De burgemeester kan voor maximaal één speelautomatenhal vergunning verlenen. Deze bevat 
maximaal 50 speelautomaten, die in totaal aan maximaal 50 spelersplaatsen hebben. 



Toelichting:

◊ 30 juli 2020 is een omgevingsvergunning afgegeven om een amusementshal te realiseren 
in een bestaand pand Brink OZ 4 Zuidlaren). In de vergunning is het als volgt beschreven:

  De inrichting zal bestaan uit circa 36 kansspelautomaten. 2 kansspelautomaten zullen 
automatische roulettes zijn. Deze 36 kansspelautomaten zullen 50 spelers plaatsen creëren. 
In het pand staan nog een tweetal wisselmachines, een bar en een kassa.

 De ondernemer verwijst ook naar deze getallen in zijn brief aan de raad gedateerd 10 
december 2020 dat de afgegeven vergunning ( van 30 juli 2020) niet ingetrokken zou 
moeten worden maar zou moeten worden gehandhaafd.

◊ In de Raadvergadering van 15 december 2020 is de  motie 2020.13 aangenomen
Dictum: roept het college op om:
- zo snel mogelijk de speelautomatenverordening te actualiseren op basis van de 
wegwijzer; 
- hierbij gebruik te maken van de wettelijke ruimte om kansspelen in de gemeente 
zoveel mogelijk te beperken (leeftijden, openingstijden, reclame, etc.);

en gaat over tot de orde van de dag.

◊ Dit amendement is opgesteld om, conform de aangenomen motie, de wettelijke ruimte te 
gebruiken om kansspelen in de gemeente zoveel mogelijk te beperken en in de nieuwe 
verordening het aantal spelersplaatsen te beperken tot 50 stuks.

Vries, 

Klaas Knot (raadslid CDA)


