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Amendement 
 
 

 

Voorstel nr 09. Raadsvoorstel speelautomaten verordening 

 

 

 
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 24 juni 2021 behandelend het 
raadsvoorstel Speelautomaten verordening. 

 
Constaterende dat: 
 

• Er 3 soorten speelautomaten zijn, namelijk:  
- kansspelautomaat: de speler heeft geen invloed op de uitkomst van het spel, winst is 
toeval. 
- behendigheidsautomaat: de speler heeft invloed op het verloop van het spel. 
- kermisautomaat: keert geen geld uit maar wel andere vormen van prijzen. 

• Vergunningen nodig volgens de Wet op kansspelen: 
- kansspelautomaten: exploitatievergunning én aanwezigheidsvergunning 
- behendigheidsautomaat: exploitatievergunning 
- kermisautomaat: geen 

• De verordening alle speelautomaten, zoals fruitautomaten, gokkasten, behendigheidsspelen, 
flipperkasten, kermisautomaten, etc., onder 1 noemer beschrijft voor een 
speelautomatenhal in Midden-Groningen, 

• Een vergunning voor een speelautomatenhal in Midden-Groningen een looptijd heeft van 15 
jaar, 

• Er 1 exploitatievergunning voor een speelautomatenhal in Midden-Groningen wordt 
afgegeven, 

• De raad geïnformeerd is dat de verordening alleen betrekking heeft op kansspelautomaten, 

• De raad geïnformeerd is als een ondernemer een behendigheidsautomatenhal zou willen 
vestigen in de gemeente, is de speelautomatenhal verordening niet van toepassing, 

• De informatie aan de raad niet zodanig in de verordening weergegeven staat. 
 
Overwegende dat: 
 

• De raad een verordening wil vaststellen waarin duidelijke, begrijpelijke en volledige 
informatie voor alle belanghebbenden vermeld staat. 
 

Stelt voor om het raadvoorstel aan te passen door de verordening te nuanceren met:  
 

• Deze verordening geldt alleen voor speelautomaten zoals kansspelautomaten waarvoor een 
aanwezigheidsvergunning en een exploitatievergunning nodig is. Behendigheidsautomaten en 
kermisautomaten worden volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening geregeld. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Midden-Groningen, 
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    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


