
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 15-06-2021 

 

Onderwerp: Speelautomatenhal verordening  

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 

 

➢ In de verordening wordt de wet Bibob aangehaald. Vindt er dan ook Bibob (voor)onderzoek 
plaats van eigenaren/bedrijfsleiders/managers etc? Dat haal ik niet zo snel uit de verordening. - 
In de verordening staat een maximum van 125 automaten, waar is dat aantal op gebaseerd?  

 

➢ De verordening zegt niets over het aantal spelersplaatsen, is het aantal automaten gelijk aan 
het aantal spelersplaatsen? - Hoe wordt getoetst op verslavingspreventie? 

 

 
Namens de fractie van de ChristenUnie,          
 
Marco Metscher  
 

 

 
Datum:17-06-2021 
 

 
De beantwoording: 
 

• Bij een aanvraag om een exploitatievergunning/aanwezigheidsvergunning voor een nieuwe 
speelautomatenhal wordt een Bibob-onderzoek uitgevoerd. Als het gaat om het opnieuw 
verlenen van deze vergunningen aan een speelautomatenhal die reeds in onze gemeente 
gevestigd is, wordt bij justitie en politie gecontroleerd of de leidinggevenden van 
onbesproken gedrag zijn. Tevens wordt getoetst of de leidinggevenden in het bezit zijn van 
het certificaat “Verslavingszorg voor Amusementscentra”. Als er sterke vermoedens zijn dat 
er iets aan de hand is, kan een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd. 

• Het maximumaantal van 125 automaten is gebaseerd op de huidige aanwezigheidsvergunning 
van de speelautomatenhal die al meer dan 25 jaar aan de Kerkstraat in Hoogezand gevestigd 
is. Het aantal speelautomaten hoeft niet gelijk te zijn aan het aantal spelersplaatsen, er zijn 
ook kansspelautomaten waar met meerdere spelers tegelijk kan worden gespeeld. Volgens de 
huidige gebruiksmelding van het casino aan de Kerkstraat mogen er 100 personen aanwezig 
zijn, dit aantal is inclusief personeel. 

• De Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR), onderdeel van de 
Veiligheidsregio Groningen alsmede de politie hebben een toezichthoudende rol. Vanuit de 
rijksoverheid ziet de Kansspelautoriteit toe op de naleving van de regelgeving omtrent 
reclame en verslavingspreventie in de Amusementscentra. 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 



 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

