Fractie GemeenteBelangen
T.a.v. de heer Schokker
Uw kenmerk
Zaaknummer
96706-2021
Voor informatie Marije Woudstra - Slot
0572-347876

Datum
Bijlagen

11-1-2022
-

Onderwerp
Beantwoording gestelde vragen over diefstal/vernielingen bij betaalautomaten bij boerderijen

Geachte heer Schokker,
Tijdens het rond-de-tafel gesprek van 25 november 2021 heeft u vragen gesteld over diefstal/vernielingen bij
betaalautomaten bij boerderijen. In deze brief gaan wij in op het beeld van Raalte voor wat betreft deze
problematiek en de door u gestelde vragen.
Op basis van gegevens van de politie is gebleken dat de politie het afgelopen jaar 2 aangiften heeft ontvangen
van diefstal uit een boerderijautomaat/ kiosk bij een boerderij. De politie heeft opvolging gegeven aan deze
aangiften door camerabeelden uit te kijken en in één geval was het de moeite waard om een buurtonderzoek in te
stellen. Bij dit soort incidenten is het van groot belang om scherpe camerabeelden te kunnen overleggen i.v.m. het
verdere onderzoek.

1. Ziet het college kans om met preventieve maatregelen zoals controle, toezicht, voorlichting en andere
preventieve maatregelen een bijdrage te leveren om dit te voorkomen.
Via verschillende kanalen, zoals agrarische vakbladen, wordt aandacht gegeven aan tips en adviezen wat
ondernemers zoal kunnen doen om een inbraak in hun boerderijautomaat te voorkomen. Zo is het belangrijk om
het voor ongewenste gasten zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om toe te slaan, door bijvoorbeeld:
• Gebruik te maken van automaten die uitgerust zijn met pinbetaling.
• Duidelijk zichtbaar te maken dat de automaten met cash geld dagelijks worden geleegd. Leeg ze ook
echt.
• De automaten in een goed af te sluiten ruimte van een gebouw te plaatsen, zodat ze vooral ’s nachts
goed beveiligd zijn.
• Aanwezigheid van goede verlichting en camera’s.
Mocht een ondernemer ondanks deze preventieve maatregelen alsnog slachtoffer worden van een
inbraak/vandalisme, dan adviseren wij om hiervan aangifte bij de politie te doen. Zoals hierboven al aangegeven
wordt door de politie opvolging gegeven aan een dergelijke aangifte.

2. Verzoekt het college om uit te zoeken of er kansen zijn voor de gedupeerden om schade die niet door de
verzekering of anders wordt gecompenseerd om die op enigerlei wijze vergoed te krijgen.
Op dit moment wordt geen aanleiding gezien om verder uit te zoeken of een compensatie wenselijk is. Bij de
verzekeringsmaatschappijen bestaan momenteel verschillende verzekeringen voor dergelijke situaties. Zo kunnen
boeren hun boerderijautomaat verzekeren tegen diefstal en vandalisme. Ook zijn er aparte verzekeringen voor

diefstal van het geld. Ondernemers met vragen over deze verzekeringsmogelijkheden verwijzen wij daarom graag
door naar hun eigen verzekeringsadviseur om hierover verder door te praten.
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