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Betreft: Casino Jackpot / Wijziging APV - Zienswijze

Geacht College van B&W en leden van de gemeenteraad,

X

$

Pagina 1 van 2

Cliënte heeft wel een aantal opmerkingen, dat tot wijziging c.q. aanpassing zou moeten 
leiden, te weten:
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Los van het feit dat cliënte niet van mening is dat de Vlaardingen-uitspraak noopt tot 
wijziging van beleid, is cliënte in grote lijnen verheugd met de voorgestane 
wijzigingen, daar deze voor langere duur duidelijkheid scheppen en cliënte in de 
gelegenheid stellen haar investeringen te doen zodat het welwezen van de speler/ 
consument gefundeerd is. Tevens wordt de kwaliteit van de speelautomatenhallen 
gegarandeerd door de vergelijkende toets die U over vijftien jaar zult hanteren bij het 
verlenen van nieuwe vergunningen, zodat ook de mededinging een verbindend 
fundament heeft.

Cliënte, Casino Jackpot, heeft mij verzocht namens haar een zienswijze in te dienen op 
het concept van de Verordening tot wijziging van de APV Dordrecht, alsmede de 
concept beleidsregels, hetgeen ik hierbij namens cliënte doe.
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• Het lijkt erop dat U onder exploitant verstaat een natuurlijk persoon - waaronder 
een beheerder en bedrijfsleider - voor wiens risico de speelautomatenhal wordt 
geëxploiteerd. Feitelijk is dit niet mogelijk daar de onderneming immer voor 
rekening en risico wordt geëxploiteerd van de vergunninghouder.
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Vissers Advocatuur is een beroepsvennootschap. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
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hvende U naar behoren te hebben geïnformeerd, ben ik tot het beantwoorden 
iere vragen volgaarne bereid.

Daarnaast heeft dit ook nogal wat consequenties, daar een beheerder c.q. 
bedrijfsleider een werknemer van cliënte is, die onder het arbeidsrecht valt. Zou 
men een dergelijke persoon moeten ontslaan, dan heeft dit consequenties voor 
de benodigde vergunningen. Dit dient gewijzigd te worden.

• Uit de Toelichting blijkt dat U een viertal speelautomatenhallen toestaat, doch 
in de nieuwe APV voegt U hieraan toe ‘‘maximaal”. Naar de mening van cliënte 
is dat niet juist, omdat dit ook tot de conclusie kan leiden dat minder 
speelautomatenhallen dan het beoogde aantal van 4 wordt toegelaten.
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