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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen inzake storing pinautomaten 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 20 september heeft de fractie van CDA Bergen schriftelijke vragen gesteld inzake storing 
pinautomaten. 
Conform de afspraken over beantwoording van schriftelijke vragen volgens artikel 51 van het 
Reglement van orde van de raad 2021 ontvangt u in deze brief een reactie. 
 
De fractie van het CDA Bergen heeft de volgende vragen gesteld: 

1. Is het college bekend met het dat de pinautomaten in Bergen momenteel niet 
werkzaam zijn; 
Antwoord: Ja, daar is ons college mee bekend. 
 

2. Is het college bekend met het feit dat de pinautomaat in Schoorl regelmatig een 
storing heeft; 
Antwoord: Ja, daar is ons college mee bekend. 
 

3. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente om de banken te stimuleren werkzame 
pinautomaten in de kernen te houden. 
Antwoord: Ons college heeft, mede naar aanleiding van uw vragen, contact 
opgenomen met Geldmaat. Geldmaat beheert de pinautomaten in onze gemeente. In 
dat contact geeft Geldmaat aan dat er inderdaad meerdere storingen zijn geweest en 
dat als gevolg van een personeelsgebrek het niet mogelijk is om tijdig onderhoud te 
plegen. Het personeelstekort is mede het gevolg van corona. In hetzelfde gesprek 
heeft Geldmaat haar excuses gemaakt voor het ongemak en om ons begrip 
gevraagd. 
 

4. Op welke termijn verwacht het college dat er ook weer een pinautomaat in de kern 
Groet is 
Antwoord: De realisatie van een pinautomaat in Groet is, zoals bij u bekend, 
onderwerp van continue inzet vanuit ons college. 
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5. Wat gaat de gemeente doen om de werkzame pinautomaten in de gemeente te 
behouden. 
Antwoord: Zie de antwoorden op de vragen hierboven 

 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Monique Klaver-Blankendaal, 
gebiedsregisseur Schoorl van het team Regie via telefoonnummer 088 909 7079. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 21uit03041 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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