Beleid gemeente Elburg
Speelautomatenbeleid gemeente Elburg
Raadsvoorstel speelautomatenbeleid

Raad gemeente Elburg
Etc, etc,
Wij stellen voor:
de Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen met dien verstande dat vanaf 1 januari 2001 per inrichting
maximaal twee speelautomaten zijn toegestaan. Geen verordening vaststellen inzake speelautomatenhallen.
Toelichting:
Vanaf 1 juni 2000 is de wijziging van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) en het daarbijbehorende Speelautomatenbesluit 2000 in werking getreden. Het belangrijkste gevolg van deze wijziging is dat nu wettelijk is
bepaald dat er in hoogdrempelige inrichtingen maximaal twee kansspelautomaten (noot II) en in laagdrempelige inrichtingen geen kansspel-, maar alleen behendigheidsautomaten (noot I) zijn toegestaan. Een hoogdrempelige inrichting is kortweg omschreven:
- een horeca-inrichting met een horecavergunning,
- het café-, of restaurantbezoek staat op zichzelf, er zijn geen andere activiteiten waaraan een zelfstandige
betekenis kan worden toegekend, en
- de activiteiten zijn in belangrijke mate gericht op personen van 18 jaar en ouder.
Hoogdrempelig zijn onder meer cafés en restaurants.
Alle andere inrichtingen zijn ingevolge de wet laagdrempelig. Laagdrempelig zijn onder meer buurthuizen, kantines en snackbars. Ter voorkoming en bestrijding van gokverslaving heeft de regering besloten dat in deze
gelegenheden geen kansspelautomaten mogen worden geplaatst.
Opdracht gemeente
De gemeente is als gevolg van deze wetswijziging verplicht (artikel 30C, lid 2 van de wet) bij verordening het
maximumaantal speelautomaten (kansspel- en/of behendigheidsautomaten) per inrichting vast te stellen. In
een nieuw vast te stellen bepaling van een verordening moet worden aangegeven:
- dat voor hoogdrempelige gelegenheden voor twee kansspelautomaten vergunning kan worden verleend;

-

dat voor laagdrempelige gelegenheden geen vergunning voor kansspelautomaten wordt verleend;

- voor hoeveel behendigheidsautomaten per inrichting vergunning wordt verleend.
Daarnaast kan in een verordening nog worden opgenomen:
- eventuele voorschriften en beperkingen die aan een aanwezigheidsvergunning worden gesteld;
- of (en hoeveel) speelautomatenhallen in de gemeente worden toegestaan;
- het gemeentelijk beleid ten aanzien van kleine (lokale) kansspelen (bingo’s, loterijen enzovoorts).
Met een dergelijke uitbreiding krijgt de verordening dan betrekking op alle onderwerpen.
Vóór deze wetswijziging hadden gemeenten de beleidsvrijheid om zowel voor hoog- als laagdrempelige inrichtingen het maximumaantal speelautomaten zelf vast te stellen. De enige beleidsvrijheid die na de wetswijziging
aan de gemeenten rest, is het bepalen van het aantal behendigheidsautomaten voor zowel hoog- als laagdrempelige inrichtingen.
Overgangssituatie
Vanaf de inwerkingtreding van de wetswijziging geldt een overgangstermijn van een jaar. Ingevolge dit overgangsrecht zijn bestaande, niet-vernieuwde of ongewijzigde vergunningen geldig tot de vervaldatum van de
vergunningen. Vergunningen voor kansspel- en behendigheidsautomaten zijn in de overgangsperiode (tot 1 juni
2001) verleend voor de periode van 1 januari 2001 tot en met december 2001. Vanaf 1 januari 2002 (de vervaldatum van de bestaande vergunningen) moet onze gemeente in de verordening in ieder geval hebben opgenomen het maximumaantal behendigheidsautomaten per inrichting. Voor met name de laagdrempelige inrichtingen blijft immers onduidelijk hoeveel behendigheidsautomaten vanaf deze datum geplaatst mogen worden.
In 2001 is aan zeven laagdrempelige inrichtingen een vergunning verleend voor een of twee behendigheidsautomaten. In 2001 is aan 21 hoogdrempelige inrichtingen een vergunning verleend voor de aanwezigheid van
een of twee kansspelautomaten. Een hoogdrempelige inrichting is (tevens) in het bezit van een vergunning
voor een behendigheidsautomaat. Op grond van de wettelijke bepalingen is het aan hoogdrempelige inrichtingen toegestaan om maximaal twee kansspelautomaten te plaatsen. De gemeente moet nu bepalen hoeveel
behendigheidsautomaten zij toestaat (voor zowel de hoog- als de laagdrempelige inrichtingen).
Het volledige overzicht van de vergunningen in 2001 ligt bij de overige raadsstukken ter inzage.
Voorstel
In ons collegeprogramma hebben wij vastgelegd dat inzake de verslavingsproblematiek een gerichte aanpak
moet worden nagestreefd. Wij spreken uit om een actief beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en
terugdringen van drugs- en alcoholmisbruik en gokverslaving door, voorzover hier van toepassing, een zo terughoudend mogelijk vergunningenregiem voor gok- en speelautomaten.
Wij stellen uw raad voor het maximumaantal speelautomaten vast te stellen op twee per inrichting en dit voorstel op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: Apv). In hoogdrempelige inrichtingen zijn
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dan twee speelautomaten toegestaan, waarvan maximaal twee kansspelautomaten. Wil de ondernemer van een
dergelijke inrichting gebruik maken van de mogelijkheid om speelautomaten te plaatsen, dan kan hij of twee
(of minder) behendigheidsautomaten, of één kansspel- en één behendigheidsautomaat of twee (of minder)
kansspelautomaten opstellen.
In laagdrempelige inrichtingen zijn dan twee speelautomaten toegestaan die per definitie behendigheidsautomaten zijn omdat kansspelautomaten ingevolge de wetswijziging in het geheel niet zijn toegestaan.
Met het vaststellen van twee speelautomaten per inrichting (ook wel opstelplaatsenbeleid genoemd) wordt de
dagelijkse praktijk waarin diverse laagdrempelige inrichtingen in onze gemeente beschikken over twee behendigheidsautomaten, gehandhaafd. Vanuit de verslavingszorg zijn, voorzover ons bekend, vooralsnog geen signalen ontvangen die een andere invulling van het voorgestelde opstelplaatsenbeleid rechtvaardigen. Wel hebben wij in onze vergadering de zorg uitgesproken over de mogelijkheid van verslaving. In onze gemeente wordt
hier door middel van voorlichting op scholen aandacht aan besteed.
Opgemerkt zij nog dat de gemeenten Oldebroek en Nunspeet eveneens een opstelbeleid hebben vastgesteld
met een maximumaantal speelautomaten (kansspel-/ en/of behendigheidsautomaten) van twee per inrichting.
Op grond van artikel 30d, lid 2 van de wet kan een vergunning (door de burgemeester) voor bepaalde en onbepaalde tijd worden verleend. In onze gemeente worden vergunningen per kalenderjaar verleend. Omwille van
een effectieve controle op en handhaving van het speelautomatenbeleid in onze gemeente, adviseren wij u
deze gedragslijn te handhaven.
Speelautomatenhallen
Zoals wij hiervoor hebben aangegeven, kan de gemeente nog in een verordening opnemen:
- eventuele voorschriften en beperkingen die aan een aanwezigheidsvergunning worden gesteld;
- of (en hoeveel) speelautomatenhallen in de gemeente worden toegestaan;
- het gemeentelijk beleid ten aanzien van kleine (lokale) kansspelen (bingo’s, loterijen enzovoorts).
Met een dergelijke uitbreiding krijgt de verordening dan betrekking op alle onderwerpen.
Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat wanneer een gemeente geen speelautomatenhallen wil toestaan, zij kan
volstaan met het niet vaststellen van een gemeentelijke verordening terzake. Wij volstaan hier met de opmerking dat in onze gemeente momenteel geen speelautomatenhal aanwezig is en dat gelet op ons hiervoor aangehaalde collegeprogramma over een terughoudende opstelling inzake het vergunningenregiem voor gok- en
speelautomaten, het opnemen van de mogelijkheid voor een speelautomatenhal in een verordening, niet opportuun is.
De overige onderwerpen die in een verordening opgenomen kunnen worden, vragen meer overdenking en tijd.
Wij stellen uw raad voor hier in een later stadium (eventueel) op terug te komen.
Kermisautomaten
Te uwer informatie geven wij nog enige informatie over speelautomaten met een zogenaamd kermiskarakter.
Speelautomaten met een zogenaamd kermiskarakter worden wel “traditionele kermisautomaten” genoemd.
Deze automaten worden gebruikt en zijn bestemd voor kermissen. Hieronder kunnen zowel speelautomaten
met een karakter van een kansspel als met een karakter van een behendigheidsspel vallen. Deze automaten
vallen niet onder de werking van titel VA (speelautomaten) van de Wet op de Kansspelen en zijn dus uitgezonderd van de verplichting tot een aanwezigheidsvergunning. De minister van Economische Zaken wijst typen
automaten aan als zijnde kermisautomaten. Overigens ook voor behendigheidsautomaten waarop gratis gespeeld kan worden en waarmee geen geld of prijzen gewonnen kunnen worden, zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.
Een speelautomaat zonder “kermiskarakter” mag alleen op kermissen staan als het een behendigheidsautomaat
is. Voor alle behendigheidsautomaten geldt dan ook dat zij zonder aanwezigheidsvergunning op kermissen
mogen worden geplaatst. Kansspelautomaten zonder “kermiskarakter” mogen helemaal niet op kermissen
worden geplaatst, maar alleen in bepaalde horeca-inrichtingen of in speelautomatenhallen.
De gemeente bepaalt in hoeverre de duur en de aard van een bepaalde activiteit van belang zijn om die activiteit tot een kermis te kwalificeren. Dit betekent dat iedere gemeente zelf kan bepalen wanneer er sprake is van
een kermis. Daarom kan het begrip “kermis” een ruim begrip zijn. Derhalve kan een tijdelijke gelegenheid van
openbaar vermaak hieronder vallen (waaronder een “echte” kermis), maar ook een toeristisch vermaak of amusementscentrum met een permanent karakter. In de praktijk blijken er ongeveer tien amusementscentra met
kermisautomaten te zijn in toeristenplaatsen en pretparken. Het gevaar voor gokverslaving bij het spelen op
kermisautomaten is niet aanwezig, althans zeer gering.
Commissie AFB
De commissie AFB heeft positief gereageerd op ons voorstel met de toezegging dat exploitanten op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid worden gewezen.
Elburg,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,
de burgemeester,
de secretaris,

drs. H. Visser.

K. van der Linde.
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Noot IEen behendigheidsautomaat is een automaat waarbij de speler het spel kan beïnvloeden en waarbij
alleen maar gratis extra spellen of extra speeltijd kan worden “gewonnen” en waarbij dit resultaat vrijwel geheel afhankelijk is van het inzicht en de bevoegdheid van de speler. Een voorbeeld van een behendigheidsautomaat is een flipperkast.
Noot II Alle automaten die geen behendigheidsautomaten zijn, worden als kansspelautomaten aangemerkt.
Ter verduidelijking kan worden gesteld dat kansspelautomaten gelduitkerende speelautomaten zijn. Hierbij kan
worden gedacht aan een zogenaamde fruitautomaat. Deze definities zijn onveranderd overgenomen uit het
Speelautomatenbesluit.
Einde raadsvoorstel

