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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

I. de voorschriften genoemd in bijlage 1 geldend te verklaren voor het gehele gebied van de gemeente
Groningen en in werking te laten treden op 1 januari 2020;
II. het voorschrift genoemd in bijlage 2 geldend te verklaren voor het gehele gebied van de gemeente
Groningen en in werking te laten treden op 31 december 2020;
III. de voorschriften genoemd in bijlage 3 vervallen te verklaren op 1 januari 2020;
IV. de voorschriften genoemd in bijlage 4 vervallen te verklaren op 31 december 2020;
V. deze besluiten bekend te maken via overheid.nl.

Samenvatting

In verband met de gemeentelijke herindeling met ingang van 1 januari 2019 dienen gemeentelijke
voorschriften van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen vóór 1 januari 2021 te zijn
geharmoniseerd. Op dezelfde wijze als bij het Verzamelbesluit dat uw raad op 2 januari 2019 heeft
genomen, wordt met dit besluit een aantal voorschriften van de voormalige gemeente Groningen geldend
verklaard voor het gehele gebied van de gemeente Groningen en treden deels in werking op 1 januari
2020 en deels op 31 december 2020.

B&W-besluit d.d.: 19-11-2019

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

In verband met de gemeentelijke herindeling met ingang van 1 januari 2019 is het nodig dat voorschriften
van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen vóór 1 januari 2021 zijn geharmoniseerd. Dit
moet nog gebeuren met de algemene inspraakverordeningen op grond van artikel 150 van de
Gemeentewet, de voorschriften voor kansspelen op grond van de Wet Kansspelen en het
Speelautomatenbesluit 2000, het cameratoezicht op grond van artikel 151c van de Gemeentewet en de
algemeen belang besluiten op grond van artikel 25h, zesde lid van de Mededingingswet.
Doel van dit raadsvoorstel is om de voorschriften van de voormalige gemeente Groningen geldend te
verklaren voor het gehele gebied van de gemeente Groningen en de vergelijkbare voorschriften van de
voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in te trekken.
Kader

De voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen hanteerden elk hun eigen algemene
inspraakverordening, voorschriften voor kansspelen, voorschriften voor cameratoezicht en algemeen
belang besluit. De Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) vereist dat voorschriften van de voormalige
gemeenten vóór 1 januari 2021 zijn geharmoniseerd. Dit volgt uit de artikelen 28, 29 en 30 van de Wet arhi.
De term voorschriften dient gelet op de Memorie van Toelichting zo breed mogelijk geïnterpreteerd te
worden. De in dit verzamelbesluit opgenomen voorschriften van de voormalige gemeenten Haren, Ten
Boer en Groningen vallen onder de strekking van voorschriften als bedoeld in de Wet arhi.
Argumenten en afwegingen

De in dit verzamelbesluit opgenomen voorschriften van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en
Groningen verschillen minimaal van elkaar. De voormalige gemeenten Haren en Ten Boer kenden geen
aparte verordeningen voor kansspelen en cameratoezicht; de voorschriften waren enkel opgenomen in de
Algemene Plaatselijke Verordeningen. Uitgangspunt bij de harmonisatie van voorschriften is dat wanneer
de verschillen tussen de voorschriften minimaal zijn, het voorschrift van de voormalige gemeente
Groningen wordt aangehouden.
De voorschriften van de voormalige gemeente Groningen kunnen enkel worden overgenomen zoals deze
zijn geformuleerd. De Wet arhi biedt geen ruimte voor amendementen.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

Met de Algemene inspraakverordening wordt beoogd de kwaliteit van beleid en beleidsontwikkeling te
verbeteren en het democratisch gehalte van besluitvorming te versterken door inwoners bij de
voorbereiding van beleid te betrekken.
De Kansspelverordening en artikel 2:39 APVG reguleren de vergunningverlening aan exploitanten van
speelautomaten en het verbod op kansspelen op de openbare weg en andere voor het publiek toegankelijk
plaatsten.
De Verordening cameratoezicht reguleert het pla
openbare plaats in het belang van de handhaving van de openbare orde.
De voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen verrichtten een aantal economische activiteiten
waar een publiek (algemeen) belang mee is gemoeid en waarvoor een algemeen belang besluit
noodzakelijk is. De gemeente Groningen wil de in de algemeen belang besluiten van de voormalige
gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen genoemde activiteiten ook na de gemeentelijke herindeling
blijven verrichten.
De in dit verzamelbesluit opgenomen voorschriften van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en
Groningen verschillen minimaal. De voormalige gemeenten Haren en Ten Boer hadden geen aparte
verordeningen voor kansspelen en cameratoezicht, alleen bepalingen
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besluit van de voormalige gemeente Groningen is uitgebreider dan de algemeen belang besluiten van de
voormalige gemeenten Haren en Ten Boer. Kleine verschillen worden opgevangen binnen het algemeen
belang besluit van de voormalige gemeente Groningen en door eerdere harmonisatie van voorschriften.
Inwerkingtreding van het algemeen belang besluit van de voormalige gemeente Groningen voor het gehele
gebied van de nieuwe gemeente Groningen is voorzien eind 2020, zodat er voldoende tijd is om in te gaan
op eventuele reacties van marktpartijen voordat het besluit daadwerkelijk geldend is.
De inwoners van de gemeente Groningen zullen na inwerkingtreding van de in dit verzamelbesluit
opgenomen voorschriften geen of weinig verschil zien.
Financiële consequenties
Geen
Overige consequenties

Gevolg van dit verzamelbesluit is dat bij de uitvoering van deze voorschriften niet gekeken hoeft te worden
naar het grondgebied alvorens een besluit te nemen of een besluit toe te passen. Dit vergemakkelijkt de
uitvoering van de voorschriften. Voor de Algemene inspraak verordening geldt dat alle inwoners van de
gemeente Groningen op gelijke wijze betrokken worden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Voor
de Kansspelverordening geldt dat het verlenen van vergunningen voor speelautomaten gebeurt op grond
van één regeling. Voor de Verordening cameratoezicht geldt dat het cameratoezicht in de gemeente
Groningen aan dezelfde criteria moet voldoen. Voor het algemeen belang besluit geldt dat voor het gehele
grondgebied van de gemeente Groningen dezelfde economische activiteiten worden aangewezen als
activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang.
Vervolg

Ten gevolge van de harmonisatietermijn van twee jaren zullen tot 1 januari 2021 vaker verzamelbesluiten
voorgelegd worden aan uw raad.
Lange Termijn Agenda

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
de burgemeester,

Koen Schuiling

de secretaris,

Diana Starmans

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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