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Geachte heer van Dijk,
U gaf aan: “Meermaals heeft de VVD Brunssum fractie reeds aandacht gevraagd voor het opnieuw
realiseren van een pinautomaat buiten in Treebeek. Laatstelijk nog tijdens de auditcommissie van
23 februari 2016. Vanuit uw kant werd toen aangegeven dat de verwachting was dat een
pinautomaat buiten op korte termijn geregeld zou worden. De VVD Brunssum bemerkt echter dat
het sindsdien stil is rondom dit onderwerp. Wij zouden daarom wederom aandacht willen vragen
voor dit onderwerp.”
In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.
Vraag 1: “Blijft u met de VVD fractie van mening dat het ontbreken van een pinautomaat buiten in
Treebeek een gemis is voor het moderne centrum dat daar is gerealiseerd?
- Zo ja, kunt u ons dan concreet aangeven welke stappen u ondernomen heeft voor het
realiseren van een buiten pinautomaat tussen de auditcommissie van 23 februari en dit
schrijven vandaag de dag?
- Indien ja, kunt u ons dan bovendien een concrete datum noemen waarop u verwacht dat
Treebeek weer gebruik kan maken van een buiten pinautomaat?”
Antwoord 1:
Zowel bestuurlijk al ambtelijk is uitvoerig overleg gevoerd met de ING accountmanager
geldautomaten. Diverse opties passeerden de revue maar uiteindelijk deelde ING geldautomaten
mee geen optie te hebben voor het plaatsen van een geldautomaat en wel om volgende redenen:
 Achterlaten van de automaat op de eerdere locatie was niet mogelijk omdat er na het
vertrek van de supermarkt geen mogelijkheid tot servicing meer was;
 Realiseren van een gevelautomaat is te duur omdat in West niet aan het minimum
gebruiksaantallen wordt voldaan;
 Plaatsing van een lobby automaat inpandig in de nieuwe PLUS supermarkt is geen optie
omdat daar reeds een automaat van een andere partij staat en ING een exclusieve
overeenkomst met een andere supermarktketen heeft.

Vraag 2: “Indien u inmiddels een andere mening bent toegedaan, waardoor het realiseren van een
pinautomaat buiten niet (meer) noodzakelijk zou zijn, kunt u dit dan gemotiveerd toelichten?”
Antwoord 2:
De gemeente heeft in deze geen bevoegdheden of verantwoordelijkheid maar zal zich wel inzetten
partijen te bewegen invulling te geven voor betreffende voorziening. Inmiddels is vernomen dat in
de PLUS supermarkt een pinautomaat geplaatst wordt met een grotere capaciteit dan de huidige.
Gelet op de zeer ruime openingstijden van genoemde supermarkt, 8.00 uur tot 22.00 uur, is de
noodzaak voor een pinautomaat buiten nagenoeg overbodig.
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