
m
e
m

o

Aan:  leden van de gemeenteraad  

Van: burgemeester A.A.M.M. Heijmans

Onderwerp: Wijziging van de Verordening 
kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011/ 
brief van 24 mei 2018 van de heer J.L. Vissers van 
Vissers advocatuur

Datum: 28-05-2018

Zaaknummer (indien van toepassing):  -CONCEPT

Nadere informatie n.a.v. de brief van de heer J.L. Vissers. 

Per onderdeel volgt de informatie die nodig geacht wordt om u te informeren over het 
betreffende onderdeel uit de brief.

I. De heer Vissers: De stelling dat de uitspraak van de RvS van 2 november 
2016 de grondslag is voor het wijzigen van de verordening is geheel 
onjuist. De gemeente hoeft noch qua aantallen, noch qua looptijd van 
vergunningen ook maar iets te ondernemen.

De RvS heeft bij zijn uitspraak van 2 november 2016 het leerstuk over schaarse 
vergunning n.a.v. de voorliggende zaak nader gepreciseerd. Het fenomeen/begrip 
schaarse vergunningen bestond voor die tijd ook al.
De RvS verbied niet het hebben van een vergunningstelsel met schaarse vergunningen! 
Maar als er sprake is van schaarse vergunningen dan, zo geeft de RvS aan, moeten die 
vergunningen (in het algemeen) verleend worden voor bepaalde tijd. Én daarbij moet dan 
een vergunningverleningsprocedure gevolgd worden die voor alle belangstellenden voor 
zo’n vergunning openstaat en de procedure moet voor iedereen transparant zijn, met 
duidelijke toewijzingscriteria.
In tegenstelling tot wat de heer Visser stelt  moet de gemeente Weert wél iets doen!

II. De heer Vissers: De gemeenteraad mag in de verordening de looptijd van 
vergunningen regelen. Ook een gebiedsafbakening, waarbinnen 
speelautomatenhallen zijn toegestaan. En ook het aantal te verlenen 
vergunningen. Ook na meergenoemde uitspraak van de RvS.

Dat is correct. Die mogelijkheden bestaan en blijven bestaan voor de gemeenteraad. 
Maar in het voorstel is gekozen voor vergunningen voor onbepaalde tijd. Dat past bij het 
stelsel, waarvoor is gekozen: geen maximum aantal vergunningen. Dus zonder schaarste. 
Dat is namelijk ook mogelijk.

III. De heer Vissers: De wijziging van de verordening sluit niet aan bij 
strekking en doel van de Wet op de kansspelen (Wok) maar wordt slechts 
ingegeven door economische motieven (de twee hotels).
Dat zal leiden tot schending van de afspraken met de buurgemeente met 
financiële én juridische gevolgen.

De discussie over de hotels in Weert en het hotel in Nederweert is een andere kwestie en 
verloop via een ander traject. Hier is aan de orde het voorstel over de aanpassing van de 
verordening o.m. betreffende de speelautomatenhallen.
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