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Aan de leden van de gemeenteraad
van de gemeente Weert
(via eriffie @weert.nl)

Asten,28 meí 2018

Betreft: Wijziging van de verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011
(vergadering gemeenteraad 30 mei 2018, punt 14)

Geachte leden van de gemeenteraad,

ln aansluiting op mijn brief van 18 mei jl. en naar aanleiding van de bespreking van het
bovengenoemde onderunerp in de Raadscommissie Bedrijfsvoering - lnwoners op 22 meijl., ben ik zo
vrij het volgende onder uw aandacht te brengen.

ln zijn beantwoording op enkele vragen vanuit de Raadscommissie wekte de burgemeester de indruk
- althans b¡j m¡j - dat in verband met de uitspraak van de Raad van State (thans bij de stukken voor
30 mei gevoegd) schaarse vergunningen niet meer zouden zijn toegestaan. Tijdens de bespreking
leek enige verwarring daarover te ontstaan, ook in combinatie met de vraag of vergunningen voor
bepaalde, dan wel onbepaalde tijd zouden worden verleend.

Wellicht heb ik de burgemeester verkeerd begrepen maar de essentie van de uitspraak van de Raad
van State is duidelijk: als sprake is van schaarse vergunningen dan dient bij de verdefing daarvan
reële mededingingsruimte te worden geboden en in een passende mate van openbaarheid te
worden voorzien. Dat betekent tevens dat schaarse vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd
mogen worden verleend (want dan wordt mededinging/concurrent¡e ¡mmers uitgesloten).

Een vergunningenplafond (zoals in de huidige verordeníng opgenomen) blijft dus zonder meer
toegestaan. Het feit dat in het voorliggende voorstel dat plafond compleet wordt losgelaten
bevestigt het beeld, door sommigen van u ook zo verwoord, dat dit onder druk van de twee hotels is
gebeurd. De uitspraak van de Raad van State geeft geen aanleiding tot deze wijziging.

Met vriendelijke groet,

Namens Loverbosch

R.A.P.M. Loverbosch
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Whereuer Life Takes You, Best hlestern ls There."
Each Best Western¡ branded hotel is ¡ndependently owned and operated.


