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133/2014
17 september 2014
E.E. Koenders
D.W. Luiten
subsidiëring pinautomaat Ubbergen

Aanleiding
De CDA-fractie heeft enkele vragen gesteld naar aanleiding van een krantenartikel in De Volkskrant
van 29 augustus over het vestigen van een pinautomaat in een supermarkt in het dorp Leuth in de
gemeente Ubbergen:
1. Heeft het college ook kennis genomen van dit krantenartikel?
2. Is de gemeente Aalten ook benaderd door de Regiobank over dit idee?
3. Zo ja, kunt u ons dan melden hoe u hiermee bent omgegaan? Als u dat toen niet hebt
opgepakt, bent u bereid om alsnog contact op te nemen met deze bank?
4. Zo nee, bent u bereid om contact op te nemen met de Regiobank en de gemeente Ubbergen
om te onderzoeken onder welke voorwaarden deze subsidiëring heeft plaatsgevonden?
5. Wilt u dan ook bekijken of dit ook een mogelijkheid is om opnieuw een pinautomaat in
Bredevoort te vestigen?
Inhoud mededeling
Ad 1: Ja, wij hebben kennisgenomen van het artikel
Ad 2: Ja, wij zijn bij brief van 13 november 2013 door Regiobank benaderd
Ad 3: Wij hebben geen aanleiding gezien contact op te nemen met Regiobank. In Leuth stond nog niet
eerder een pinautomaat en moesten inwoners 6 tot 8 km verderop geld pinnen. Het betreft een
proefperiode van twee jaar waarin bewezen moet worden dat voldoende pintransacties worden
verricht. Een wezenlijk andere situatie dan in Bredevoort, waar Rabobank op grond van de kosten de
bestaande pinautomaat heeft verwijderd. In onze raadsmededeling 144/2013 naar aanleiding van het
opheffen van de pinautomaat in Bredevoort hebben wij aangegeven dat het in stand houden van
pinautomaten een aangelegenheid van de Rabobank is. Wij zijn van mening dat het niet onze taak is
om na het terug trekken van één commerciële partij, een andere commerciële partij voor het
terugplaatsen van een automaat te subsidiëren.
Ad 4 en 5: zie ad 3, wij zijn van mening dat dit niet binnen onze taakstelling ligt.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
- Artikel De Volkskrant dd 29 augustus 2014
- Brief Regiobank dd 13 november 2013
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

34/2014 Schriftelijke vragen van de CDA fractie over subsidiëring van een pinautomaat in de
gemeente Ubbergen.

Bredevoort, 31 augustus 2014.
De CDA fractie heeft kennis genomen van een artikel in De Volkskrant van 29 augustus 2014 over het
vestigen van een pinautomaat in een supermarkt in het dorp Leuth in de gemeente Ubbergen. Deze
geldautomaat is gesticht door de Regiobank (onderdeel van SNS Reaal). Het gemeentebestuur van
Ubbergen subsidieert voor een periode van twee jaar de helft van de exploitatiekosten in het kader
van handhaven van de leefbaarheid in dit dorp. De exploitatiekosten worden geschat op ongeveer
700 euro per maand. Volgens het krantenartikel heeft de Regiobank tientallen gemeenten in
Limburg, Noord Brabant, Zeeland en Gelderland aangeschreven met dit idee.
Naar aanleiding van dit krantenartikel heeft de CDA fractie de volgende vragen:
1. Heeft het college ook kennis genomen van dit krantenartikel?
2. Is de gemeente Aalten ook benaderd door de Regiobank over dit idee?
3. Zo ja, kunt u ons dan melden hoe u hiermee bent omgegaan? Als u dat toen niet hebt
opgepakt, bent u bereid om alsnog contact op te nemen met deze bank?
4. Zo nee, bent u bereid om contact op te nemen met de Regiobank en de gemeente Ubbergen
om te onderzoeken onder welke voorwaarden deze subsidiëring heeft plaatsgevonden?
5. Wilt u dan ook bekijken of dit ook een mogelijkheid is om opnieuw een pinautomaat in
Bredevoort te vestigen?

Wij danken u bij voorbaat voor de beantwoording.
Namens de CDA fractie,
J.H.J.Wessels

