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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Motie Behoud pinautomaten in kleine kernen en wijken 

Steenbergen; 5 november 2014 

Aan de Raad, 

In uw vergadering van 5 juni 2014 heeft uw raad de motie tot behoud van pinautomaten in de kleine 
kernen unaniem aangenomen. 

Ten aanzien van uw motie hebben wij onder meer overwogen dat: 
Het hier in de eerste plaats een zaak betreft die vanuit de markt gestuurd wordt; 
het niet past binnen onze rol als faciliterende gemeente om marktwerking tegen te gaan door als 
gemeente zelf geld te investeren in het aanbrengen en exploiteren van pinautomaten (bedragen 
uit de praktijk: 0 40.000 per automaat per jaar. In een aantal gemeenten is het gelukt om met de 
bank een overeenkomst te sluiten waarbij zowel de bank als de gemeente ieder de helft van de 
exploitatiekosten voor hun rekening te nemen, dus 0 20.000 per jaar); 
het gebruik van contant geld steeds verder wordt teruggedrongen en er steeds meer andere 
betaalmethoden op de markt komen (telefoon etc); 
er desondanks nog lange tijd behoefte zal bestaan aan contant geld; 
er in de Tweede Kamer een discussie is gevoerd waarbij de minister bij motie is opgedragen een 
afstandsnorm te hanteren van maximaal 5 kilometer; 
de minister niet bereid is gebleken een dergelijke afstandsnorm vast te stellen; 
de vier grote banken hebben aangegeven niet te zullen stoppen met het weghalen van de 
automaten; 
er in onze gemeente geen enkele kern verder dan 5 km van een pinautomaat verwijderd is; 
de Vereniging voor Kleine Kernen in Noord-Brabant dit onderwerp op zich genomen heeft; 
er twee banken zijn die maatschappelijke betrokkenheid op het platte land hoog in hun vaandel 
hebben staan. Dit zijn de Rabobank en de Regiobank; 

Naar aanleiding van bovenstaande overwegingen hebben wij uitvoering gegeven aan uw motie door er bij 
de Rabobank en Regiobank, met het oog op hun maatschappelijke doelstelling, op aan te dringen ervoor 
zorg te dragen dat geen verdere vermindering van pinautomaten plaatsvindt. Een afschrift van onze 
brieven zijn gezonden aan de Vereniging voor Kleine Kernen in Noord-Brabant. 

Hoogachtend, 
burgeryiêSete1 en wethouders van Steenberoen, 
de ļfico-sekmtaris, de burgemeester, 


