
Barendrecht, 31 maart 2021

Betreft: Schriftelijke vragen Kansspelen en gemeentebeleid

Geacht college,

Per 1 april 2021 wordt de wet op kansspelen ingrijpend gemoderniseerd. De wet kansspelen op afstand 
(Koa) treedt dan in werking voor zowel online als land gebonden aanbieders. De kansspelmarkt zal in sterke
mate worden vrijgegeven om kansspelers bij een legale aanbieder te laten spelen. Het is aanbieders van 
kansspelen vanaf 1 april toegestaan een vergunningsaanvraag in te dienen bij de Kansspelautoriteit, ook 
voor zogeheten risicovolle kansspelen als casinospelen en weddenschappen. De wet Koa zal met name ten 
aanzien van verslavingspreventie gevolgen hebben voor gemeenten. De fractie van EVB heeft hierover de 
navolgende vragen: 

1. Bent u bekend met de veranderingen die de wet Koa met zich meebrengen voor gemeenten? Heeft
u kennis genomen van de ‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten’ van de Kansspelautoriteit?

2. Wat gaat de gemeente doen om verslavingspreventie te bevorderen?
3. Op welke wijze gaat u erop toezien dat aanbieders voldoen aan de eisen die gesteld worden 

aangaande informatievoorziening ter consumentenbescherming?
4. Wat is het voorgenomen collegebeleid ten aanzien van reclame voor kansspelen?
5. Ziet u, ook mede ingegeven door het wegvallen van inkomsten t.g.v. de coronacrisis, kans dat 

horeca de grenzen van de wetgeving op gaat zoeken qua hoogdrempelige en laagdrempelige 
inrichting om maar in aanmerking te komen voor een kansspelvergunning?

6. Overweegt u om handhavingsambtenaren, in de breedste zin des woords, bij te laten scholen door 
de Kansspelautoriteit om fraude, criminaliteit en het illegale gokcircuit tegen te gaan?

7. Aanbieders van kansspelen moeten ook bij de gemeente een vergunning aanvragen. Hoeveel 
aanbieders zijn er nu actief in Barendrecht en neemt u momenteel een stijging in aanvragen waar? 
Kunt u deze kwantificeren?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer

P.S. woordvoerder op dit dossier is Richard Carlebur

Fractievoorzitter           : lennartvdlinden@echtvoorbarendrecht.nl   /  Tel: 0643910704
Fractiesecretaris          : dickheijboer@echtvoorbarendrecht.nl         / Tel: 0640217356

Postadres                     : Echt voor Barendrecht (EVB), Boeier 135, 2991 KH Barendrecht
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