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Verordening speelautomaten
De Stuurgroep Nieuwkoop stelt de Raad voor het volgende te besluiten:
gelet op artikel 30c, lid 2 van de Wet op de Kansspelen
1. vast te stellen de navolgende “Verordening speelautomaten gemeente Nieuwkoop
2007”:
Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
Wet: Wet op de Kansspelen;
Speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet;
Kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de
Wet;
Hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van
de Wet;
Laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de Wet.
Artikel 2
Opstelplaatsenbeleid
a. In hoogdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, waarvan
maximaal twee kansspelautomaten;
b. In laagdrempelige inrichtingen zijn 2 speelautomaten toegestaan, met dien verstande
dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.
Artikel 3
Speelautomatenhal
De vestiging van een inrichting, anders dan bedoeld in artikel 1 onder d en e, bestemd
om het publiek de gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te
beoefenen is niet toegestaan.
Artikel 4
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening speelautomaten gemeente
Nieuwkoop 2007”.
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Artikel 5
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
bekendmaking.
2.
a.

b.

In te trekken de navolgende besluiten:
de “Verordening speelautomaten gemeente Liemeer 1995”, vastgesteld op 17
december 2002,
de “Verordening speelautomaten gemeente Ter Aar 2000”, vastgesteld op 28
september 2000,

Samenvatting voorstel/doel:
In het kader van de Wet op de Kansspelen kan een onderscheid gemaakt worden tussen
enerzijds de Verordening Speelautomaten in inrichtingen en anderzijds de vraag of
gemeenten speelautomatenhallen willen. In dat laatste geval gaat het om
speelautomatenhallenbeleid.
De wetgever geeft de lokale overheid alleen nog ruimte om iets te regelen ten aanzien
van zogenaamde behendigheidsautomaten. De verordening regelt het maximum aantal
behendigheidsautomaten dat een inrichting aanwezig mag hebben.
Voorts is het gewenst dat de gemeenteraad zich expliciet uit te spreekt over de vraag of
men speelautomatenhallen in de gemeente wil. In twee van de drie voormalige
gemeenten heeft men expliciet vastgelegd in de verordening dat men dit niet wil. Feitelijk
is er in geen van de drie gemeenten een speelautomatenhal aanwezig.
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Toelichting (rollen raad: kaderstellen, controleren en inwoners betrekken)
N.v.t.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen
-
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