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Stand van zaken pin / stortvoorzieningen (toezegging 37)

Geachte leden van de raad,

Wij hebben toegezegd u op de hoogte te zullen houden van de uitrolvan
pin/stortvoorzieningen in Leiderdorp en de gesprekken die wij hierover hebben met
de banken (toezegging 37). Naar aanleiding hiervan het volgende.

Wij hebben navraag gedaan over op welke wijze er pinvoorzieningen in het dorp
beschikbaar blijven nu ook de Rabobank haar kantoor gaat sluiten. De afgelopen
periode hebben we regelmatig contact gehad met de Rabobank over de uitrol van de
pinvoorzieningen. Tezamen met de ING en ABN AMRO zijn zrl bezig met één
gezamenlijke pinvoorziening Geldmaat. De pinautomaten zullen allemaal'verhuizen'
naar verschillende binnen locaties, zoals je nu al kunt zien bij supermarkten. De
bestaande pinautomaten op binnenlocaties worden ook omgezet naar het Geldmaat
systeem. Voor mensen die extra hulp nodig hebben bij het pinnen, zoals visueel
beperkten en minder digitaal vaardige mensen, komt er ook een voorziening. Hierbij
kan gedacht worden aan een medewerker van een winkel waar een Geldmaat wordt
geplaatst, die getraind wordt om ondersteuning te bieden als dat nodig is. Waar dit
komt is nog niet bekend.

De doelstelling voor de realisatie van de uitrol van Geldmaat blijft 2020. Toegezegd is
dat wij van de planning op de hoogte worden gehouden. Uiteraard wordt u door ons
over de voortgang geÏnformeerd.

Ook voor het afstorten van geld komt er een voorziening via Geldmaat. Dit geldt
zowel voor de zogenaamde sealbags van bedrijven als voor particuliere stortingen
(munt- en papieren geld). Ook hiervoor geldt dat realisatie in 2O20 plaatsvindt. Aan
ons is aangegeven dat de locatie voor deze voorziening de Winkelhof zal zijn.
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De pin- en afstortmogelijkheden bij de Rabobank blijven tot 1 juli 2020. Mogelijk zit er
een korte periode tussen het 'live gaan' van Geldmaat en het beëindigen uãn áe
huidige afstortingsmogelijkheden. Deze periode wordt zo mogelijk gedicht door
afspraken te maken met de nieuwe eigenaar van het betreffeñde pánd en de
voorzieningen nog iets langer te laten staan.

Zoals al aangegeven zullen wij u blijven informeren over de ontwikkelingen.
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