
Amendement  2021.19 Knot Raadsvoorstel Speelautomatenverordening
 (artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Amendement ingediend door Klaas Knot (raadslid CDA)

Agendapunt 8 

Raadsvergadering d.d. 28 september 2021

Onderwerp: Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021

Tekstvoorstel:

De Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021 als volgt te wijzigen: 
 
Oude tekst:
Hoofdstuk 2 Speelautomatenhal 
Artikel 9b Ge- en verbodsbepalingen
1. het is niet toegestaan toegang te verlenen aan een persoon:
a. Die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt;

Nieuwe tekst (onderstreept):
Hoofdstuk 2 Speelautomatenhal 
Artikel 9b Ge- en verbodsbepalingen
1. Het is niet toegestaan toegang te verlenen aan een persoon:
a. Die de leeftijd van 21 jaren nog niet heeft bereikt;

Toelichting:

◊ Omdat de gemeentelijke jeugdzorg niet ophoudt bij 18 jaar en omdat uit publicaties naar 
voren komt dat jongvolwassenen vaak pas boven de 23 jaar voldoende weerstand tegen 
verslavingsgevoeligheid hebben bereikt, is het belangrijk dit mee te nemen in het kader van 
preventie tegen gokverslaving bij het vaststellen van de verordening. Bezint eer ge begint. 

Vanwege het relatief hoge risico op het ontwikkelen van kansspelverslaving dat 
consumenten lopen in speelautomatenhallen, is daarnaast bepaald dat deze 
vergunninghouders hun wervings- en reclameactiviteiten eveneens niet mogen richten op 
jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar.



◊ Volgens de wegwijzer speelautomaten zijn er gemeenten die een hogere minimum leeftijd 
dan 18 jaar vastleggen in de speelautomatenverordening en/of vergunning. De gemeente 
heeft deze bevoegdheid zo werd ons bij navraag bij de Ksa bevestigd.

De aangenomen motie van het CDA ondersteunt duidelijk deze lijn. Daarnaast viel in het 
ondernemersplan van Lucky Star Casino Zuidlaren te lezen dat in principe de doelgroep 
iedereen vanaf 21 jaar is. Ook de ondernemer wil zich dus richten op 21 jaar en ouder.

◊ In de Raadvergadering van 15 december 2020 is de motie 2020.13 aangenomen
Dictum: roept het college op om:
- zo snel mogelijk de speelautomatenverordening te actualiseren op basis van de 
wegwijzer; 
- hierbij gebruik te maken van de wettelijke ruimte om kansspelen in de gemeente 
zoveel mogelijk te beperken (leeftijden, openingstijden, reclame, etc.);

◊ Dit amendement is opgesteld om, in lijn met de aangenomen motie, de wettelijke ruimte te 
gebruiken om kansspelen in de gemeente zoveel mogelijk te beperken en de 
minimumleeftijd voor toegang in de nieuwe verordening vast te stellen op 21 jaar.

Vries, 

Klaas Knot (raadslid CDA) 


