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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen over 
kanspelautomatenhallen 

3069818  2 juni 2020 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 15 mei 2020 hebben wij uw raadsvragen ontvangen. Hieronder zullen wij onze antwoorden 
uiteenzetten.  

 

1. Is het college er vanop de hoogte dat er in de Gemeente Smallingerland (nog) 

helemaal geen kansspelhal staat? 
De voortgang/vorderingen inzake de aanpassing van het beleid in gemeente Smallingerland 

werd als voorbeeld genoemd door de inspreker, de heer Vissers. Het college is op de 
hoogte van het feit dat er in Smallingerland nog geen kansspelhal is gerealiseerd maar wel 

het politieke besluitvormingsproces is doorlopen. Gaandeweg de politieke markt zijn meer 
gemeenten genoemd alwaar kansspelautomatenhallen als onderdeel van een all-in concept 

zijn gevestigd. 
 

2. Is het college het met de ChristenUnie eens, dat een nog niet bestaande 
kansspelhal, die nog in de vergunningsprocedure zit, geen goede referentie 

vormt? 
Naar onze mening zou Smallingerland een goede referentie kunnen zijn van een gemeente 

die recent een vergelijkbaar afwegingsproces heeft meegemaakt. Daarnaast stellen wij ons 
voor dat wij referenties van meerdere gemeenten gebruiken. Daarbij kunnen we 

voorbeelden gebruiken van gemeenten waar een solitaire kansspelhal is gerealiseerd en 
waar een all-in concept is gerealiseerd. 

  

3. Is het college ervan op de hoogte dat nog niet bekend is wanneer de nieuwe Wet 

Kansspelen op afstand (Koa) van kracht wordt? 
Minister Dekker voor rechtsbescherming schreef op 15 november 2019 aan de Eerste en 

Tweede Kamer dat ernaar gestreefd wordt de wet op 1 januari 2021 in werking te laten 
gaan. 

 

4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het beter is eerst te wachten wat 

de effecten van Wet koa zijn op de illegale gokpraktijken in Hengelo, voordat er 
wordt nagedacht over het vestigen van een kansspelhal? 

Het college is dit niet met u eens. Er zijn in Nederland genoeg kansspelhallen die als 
referentie kunnen dienen. Voordat effecten van de Wet koa gemeten kunnen worden zijn 

we vele jaren verder. Wat nu al duidelijk is, is dat de Wet koa voor kansspelhallen extra 
eisen oplegt op het gebied van verslavingspreventie.  
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5. Is het college bereid om voorafgaand aan het aanbieden van het nieuwe 
beleidsvoorstel later dit jaar ruimte in het proces in te bouwen om een 

beeldvormende politieke markt over de risico’s van kansspellen met deskundige 
organisaties te kunnen arrangeren? 

Uiteindelijk is het aan uw raad om de wijze van behandeling van het voorstel van het 
college vast te stellen. Indien uw raad daarbij ruimte voor een dergelijk proces wil 

inbouwen zullen wij daar uiteraard medewerking aan verlenen. Wij hechten er daarbij wel 
waarde aan dat hierbij in brede zin naar de risico’s en effecten van een kansspelhal wordt 

gekeken en niet naar de risico’s van gokken in algemene zin.  
 

Wij vertrouwen erop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd, 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


