
 
 

 
MOTIE 2020.12 Knot - Verbod speelautomatenhallen 

 
(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad) 

 
 

Ingediend door Klaas Knot (CDA) 
 
Raadsvergadering d.d. 1 december 2020 
 
Agendapunt: 12  

 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
in vergadering bijeen op 1 december 2020 
 
constaterende dat: 

- wetenschappelijk is aangetoond dat kanspelautomaten tot de meest riskante 
kansspelen behoren, waarbij verslavingsrisico zeer hoog zijn; 

- Nederland, als het om kansspelen gaat, naar schatting 95.700 risicospelers (mensen 
die zichzelf niet altijd in de hand hebben) en 79.000 probleemspelers 
(gokverslaafden) telt; 

- gokproblemen of -verslaving vrijwel altijd gepaard gaan met sociale problemen, 
waarvan veel meer mensen de gevolgen ondervinden dan alleen de persoon in 
kwestie zelf; 

- er geen medicijn tegen gokverslaving is, maar dat preventie en restrictie effect 
hebben, net zoals bij roken; 

- de speelautomatenverordening van Tynaarlo van 2007 is; 
- er inmiddels nieuwe aanbevelingen zijn voor het speelautomatenbeleid van 

gemeenten, vastgelegd in de ‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten 2018’ van 
de Kansspelautoriteit; 

- in deze wegwijzer onder andere staat dat ‘Als er geen gemeentelijke verordening is 
met betrekking tot speelautomatenhallen, de burgemeester geen vergunning mag 
afgeven en speelautomatenhallen in de betrokken gemeente niet toegestaan zijn.’ en 

dat op basis hiervan speelautomatenhallen dus verboden kunnen worden in de 
gemeente. 

 
overwegende dat:  

- bovenstaande informatie aangeeft dat verslaving een niet te onderschatten probleem 
is, waar niet te licht over gedacht moet worden; 

- de (lokale) overheid daarom deze gevaren dient mee te nemen/mee te wegen bij het 
verlenen van vergunningen, voordat men te veel en te gemakkelijk mogelijkheden 
biedt die achteraf voorkomen hadden moeten worden. 

 



 
 

spreekt als zijn mening uit dat geen speelautomatenhal meer zou moeten zijn toegestaan in 
gemeente Tynaarlo. 
 
roept het college op om: 

- zo snel mogelijk de speelautomatenverordening zo aan te passen dat het expliciet 
verboden wordt om een speelautomatenhal in gemeente Tynaarlo te vestigen of te 
exploiteren; 

- geen nieuwe vergunningen af te geven totdat deze nieuwe verordening door de raad 
is vastgesteld. 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekend door: 
 
 
 
 
Klaas Knot (CDA),  Hennie van den Born (CU) 


