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Beste dames/heren,
Het netwerk van geldautomaten in Nederland gaat veranderen. Drie grote Nederlandse banken hebben dit eind 2017
bekend gemaakt. Er zullen geldautomaten verdwijnen.
Fractie Pro6 heeft hierover de volgende vragen gesteld:
1. Heeft u inzicht of er nog mee geldautomaten in Cranendonck op de nominatie staan
om te verdwijnen ? Zo ja, kunt u dit delen met de raad? Zo nee, bent u bereid dit op
te vragen bij de banken.
2. Bent u bereid in gesprek te gaan met de banken over alternatieven voor de gesloten
geldautomaat bij de Reinder te Budel-Schoot?
3. Bent u bereid om in overleg te aan met de banken om een netwerk van
geldautomaten in stand te houden waarmee iedere inwoner van Cranendonck op
een redelijke afstand een geldautomaat ter beschikking heeft?
Om een meest actueel beeld te krijgen van de situatie hebben we contact opgenomen met de directeur particulieren
en Private banking van de Rabobank in Budel.
Stand van zaken
Het overall gebruik van pinautomaten in Nederland loopt terug. Naar aanleiding hiervan hebben drie banken in
Nederland besloten pinautomaten te sluiten.
Eind 2019-2020 is duidelijk hoe het toekomstig landschap van pinautomaten eruit gaat zien. De landelijke organisatie
Geldmaat , een samenwerking tussen ING, Rabobank en ABN-AMRO, buigt zich momenteel over dit vraagstuk.
Aandachtspunten hierbij zijn bereikbaarheid, beschikbaarheid, de frequentie van het gebruik en betere spreiding van
pinauto aten.

Op dit moment is het nog niet duidelijke welke, en óf het consequenties heeft voor Cranendonck.
De Rabobank geeft aan dat eerder geno en besluiten gehandhaafd blijven. Hierbij moet u o.a. denken aan de
afspraak dat inwoners binnen een straal van 5 km kunnen pinnen. Rabobank Budel heeft het belang van de
pinautomaat in Budel aangegeven bij Geldmaat . Deze automaat wordt erg veel gebruikt. Het is goed om te
vermelden dat een platform
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van landelijke organisaties als KBO, ouderenverenigingen en belangenverenigingen voor mensen met en fysieke
beperking, betrokken zijn bij het project.
Situatie in C anendonck
In 201 7 heeft het hoofdkantoor van de Rabobank het besluit genomen de pinautomaten in Maarheeze en BudelSchoot te sluiten in verband met veiligheidsredenen (plofkraak). De pinautomaat in Maarheeze verhuisd naar een
andere, veilige locatie. In Budel-Schoot is de invoeringsmaatregel doorgezet i.v.m. de hoge mate van onveiligheid,
het aantal transacties en de mogelijkheid om in de plaatselijke supermarkt te pinnen. Rabobank Budel is gesprek
gegaan met het bestuur van Sterk Schoot om alternatieven te bespreken. Zij heeft een mobiele pinautomaat
aangeschaft. Bij grote activiteiten in gemeenschapshuis de Reinder kunnen alle verenigingen hiervan gebruik maken.
Rabobank Budel heeft van inwoners uit Budel-Schoot geen opmerkingen meer ontvangen.
Tot slot
De terugname van pinautomaten in Nederland is een beslissing die op landelijk niveau genomen is door drie grote
banken in Nederland. Natuurlijk onderstrepen wij met u samen het belang van basisvoorzieningen in onze kernen.
We zullen daarom de ontwikkelingen hieromtrent blijven volgen en in contact en gesprek blijven met de Rabobank.

Met vriendelijke groet,

BURGEMI
De secreta

ir. J.A.G./
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