Motie
Beschermen Zandvoortse ondernemersbelangen
Raadsvergadering van 23 januari 2018
Onderwerp: verordening speelautomatenhallen
Agendapunt: 7
De raad der gemeente Zandvoort stelt vast dat:
1. Europese mededingwetgeving (en daaruit voortvloeiende jurisprudentie) de gemeente
Zandvoort – op termijn – lijkt te verplichten (een deel van) de markt voor ‘schaarse
vergunningen’ open te stellen voor derden;
2. onder deze markt van schaarse vergunningen moet worden gelezen de vergunningen
voor o.a. speelautomaathallen, standplaatshouders (venters incluis) als mogelijk ook
de strandpaviljoenhouders;
3. enkel de burgemeester bevoegd is tot het opstellen van (nadere) beleidsregels ten
aanzien van de looptijd van dergelijke vergunningen;
overweegt dat:
1. de naderende openstelling zorgt voor grote onzekerheid bij de huidige ondernemers;
2. deze groep Zandvoortse ondernemers één van onze grootste banenmotoren is;
3. alsook een onmiskenbare bijdrage levert (en reeds heeft geleverd) aan de gewenste
kwaliteitsverbeteringen van Zandvoort door (duurzame) lange termijn investeringen in
hun ondernemingen, personeel en openbare ruimten;
4. deze huidige Zandvoortse ondernemers zo veel (en lang) mogelijk beschermd dienen
te worden door het college van B&W in het belang van onze Zandvoortse economie
(en daarbij behorende werkgelegenheid / gewenste kwaliteitsverbeteringen);
roept het college van B&W op:
1. een notitie ter bespreking voor te bereiden waarin de Gemeenteraad inzichtelijk wordt
gemaakt welke maatregelen de Raad en/of het college van B&W zou kunnen nemen
om de huidige Zandvoortse ondernemersbelangen duurzaam te kunnen beschermen
tegen de nadere openstelling van zgn. de markt en/of tegen de mogelijke gevolgen
hiervan (en/of de beperking van deze negatieve gevolgen);
2. bij de vaststelling van de duur van de toekomstige vergunningen in de nader door u
op te stellen beleidsregels, in ieder geval zwaar mee te wegen:
- de benodigde tijd om de noodzakelijke investeringen (van oprichting) af te schrijven;
- de bescherming van de huidige ondernemers- en werkgelegenheidsbelangen;
- het bieden van zo veel en lang mogelijke (en wenselijke) zekerheid;
Zandvoort, 23 januari 2018
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