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Onderwerp: Verordening Speelautomaten Ridderkerk 2007 
 
1. Voorstel 
 
De Verordening Speelautomaten Ridderkerk 2007 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van 
de Verordening Speelautomaten Ridderkerk 1993. 
 
2. Aanleiding 
In het kader van de deregulering van gemeentelijke verordeningen en vermindering van de 
administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven, is het gewenst de Verordening speelautomaten 
1993 te herzien. Verdergaande deregulering zal onderzocht worden en/of plaatsvinden in het kader 
van het deel-project deregulering APV en bijzondere wetten. 
 
3. Aspecten 
Voor het aanwezig hebben van kansspel- en/of behendigheidsautomaten in een inrichting is een 
vergunning vereist op grond van de Wet op de Kansspelen. Deze vergunning wordt afgegeven 
door de burgemeester. Er zijn thans ca. 30 vergunningen in omloop.  
 
De geldigheidsduur van de vergunning is thans bepaald op 1 jaar.  
Achtergrond hiervan is dat jaarlijks een verplichte toets op grond van de Wet op de Kansspelen 
plaatsvindt ten aanzien van de eisen van het zedelijk gedrag van de bedrijfsleiders en beheerders 
van de inrichting.  
 
De geldigheidsduur van de vergunning wordt 4 jaar. Tevens worden wat ondergeschikte 
aanpassingen doorgevoerd. De toets op de eisen van het zedelijk gedrag zal eenmaal per 4 jaar 
plaatsvinden, n.l. bij de vergunningaanvraag. De mogelijkheid bestaat om in geval van twijfel over 
de eisen van zedelijk gedrag tussentijds een controle uit te voeren, en de vergunning tussentijds in 
te trekken. De legesontvangsten zullen jaarlijks in rekening worden gebracht.  
 
Voordelen bij een geldigheidsduur van de vergunning van 4 jaar: 

• de organisatie bespaart gemiddeld 100 uur arbeid over 3 jaar,  
• De administratieve lastendruk qua vergunningaanvragen wordt voor de ondernemer 

verminderd omdat hij 3 vergunningaanvragen minder hoeft  in te dienen.  
• de ondernemer krijgt een vergunning met een geldigheidsduur van 4 jaar tegen voor hem 

gelijkblijvende jaarlijkse kosten.  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven 
Behandeld in de raad d.d. 1 februari 2007 
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