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Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: Gokreclame in onze stad 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting 
Een tweetal jaren geleden kw~men we tussen op de gemeenteraad in verband met de 
problematiek mbt gokken. Op basis van de hieronder vermelde aannames vroegen we aan het 
college om een duidelijke aanpak en engagement. De voorstellen werden door de meerderheid 
niet weerhouden maar men erkende uiteraard wel de problematiek. 
De eerder geformuleerde aannames : 
Gelet op het toenemend aantal mensen in schuldhulpverlening; 
Gelet op de vergunningen reeds verstrekt door de kansspelcommissie voor horcecazaken, 
dagbladhandels en wedkantoren in onze stad waardoor vandaag op ca. 40 plaatsen gegokt kan 
worden; 
Gelet op de opmars van reclame voor online gokken; 
Gelet op wetsvoorstellen die het lokaal bestuur meer zeggenschap geven, o.a. voor het 
intrekken of aanpassen van de vergunningen, het afsluiten van convenanten met wedkantoren 
en het verstrekken van bindend advies bij de installatie van speeltoestellen; 
Overwegende dat gokverslavingen tot schulden en grote persoonlijke• problemen leiden; 
Overwegende dat het OCMW hierin vaak financieel moet bijspringen; 
Overwegende dat de gokindustrie veel geld verdient aan de persoonlijke miserie van deze 
mensen; 

Waarom brengen we dit terug onder de aandacht. We stellen vast dat er deze zomer op de 
markt uitvoerige reclame. was voor gokken (op reclame dragers). Kan het bestuur hier mee 
akkoord gaan? heeft het bestuur hiertoe stappen ondernomen? We hopen in elk geval dat dit 
zich niet herhaalt. 
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bericht van uw kenmerk ons kenmerk
c-2111.601.412.655

bijtagen

antwoord op uw schrifteLijke vraag m.b.t. gokrèclame in onze stad

Geacht raads[id
Beste mevrouw Geerts

wij verwijzen naar uw schriftetijke vraag aangaande gokreclame in onze stad.

ln het bestek voor de toewijzing van de autobuswachthuisjes en de ptanborden is onder artiket
72van de technische bepal.ingen enkel het vol.gende opgenomen betreffende de voorwaarden
voor de publicitaire exploitatie:

"De pubticitaire uitbating wordt exclusief gereserueerd voor de inschrtjver De publiciteit zal
geen ideologisch of filosofisch karakter hebben en zal niet ingaan tegen het principe van goed
gedrag en zeden.

Over gokreclame is niks bepaal.d.

WéL wordt in de overeenkomsten die het bestuur afsl.uit ín verband met de uitbating van haar
inrichtingen, steeds een bepa[ing opgenomen dat het pl.aatsen van automatische kansspelen
verboden is.

Hoogachtend
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