
Z/20/096847/189149

Gemeente Leiderdorp
S. Klok
+31715458732
SKlok@leiderdorp.nl

datum
ons kenmerk
uw kenmerk
bijlage
betreft

llllil ililil ililt ililt il|il illlt ilil| l]ll ililt illt ililt lil ilt
2t20t096847i1 891 49

'10 maart 2020leiderdorp

GENiIEENTEHUIS

WILLEM-ALEXANDERLAAN'í

2351 DZ LEIDFRDORP

POSTBUS 35

2350 AA LEIDEFDORP

Aan de Raad

e maart 2o2o VERZONDEN Í 0 t,4RÏ 2020

zl20/ossgr8/r87s83

Pilot servicepunt Rabobank in het gemeentehuis

Geachte leden van de Raad,

Zoals u wellicht al heeft vernomen gaat de Rabobank haar vestiging bij de Santhorst
sluiten per L april 2020. Het bezoekersaantal is dusdanig afgenomen, de meeste
dienstverlening is digitaal, met als gevolg dat het niet meer rendabel is om de
vestiging open te houden. De Rabobank heeft contact gezocht met de gemeente
met de vraag of het mogelijk is om in het gemeentehuis voor hen een mogelijkheid
te realiseren.

Bij een groep klanten van de Rabobank is er nog wel behoefte om de bank fysiek te
bezoeken. Dit zijn voornamelijk ouderen en klanten die minder digitaal vaardig zijn.
De Rabobank heeft aangegeven geen behoefte te hebben aan het verlenen van
chartale diensten door bijvoorbeeld het plaatsen van een pinautomaat in het
gemeentehuÍs. Dit jaar nog worden de Geldmaten uitgerold waarover u per brief
van 2 maart bent geïnformeerd. Hypotheek gesprekken zullen plaatsvinden op het
regionale hoofdkantoor in Leiden en gesprekken met ondernemers voornamelijk op
het bedrijf zelf of ook op het kantoor in Leiden.

Wij hebben een aantal maal gesproken met de Rabobank over dit verzoek. Enerzijds
om hun behoefte scherp te krijgen maar ook om te kijken in hoeverre wij kunnen
voldoen aan dit verzoek. Het nieuwe gemeentehuis is destijds gebouwd met de
gedachte dat het tevens een huis is voor de inwoner waar ook ruimte is voor het
organiseren van andere activiteiten die niet direct te maken hebben met de
klassieke gemeentelijke dienstverlening. Hierbij is wellicht niet gedacht aan het
deels commercieel exploiteren van ruimtes maar nu zich dit voordoet willen wij als

college wel naar de mogelijkheden kijken. Deze wijze van dienstverlening vindt nu
ook al plaats in meerdere gemeentehuizen in Nederland.
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Met de Rabobank zijn wij overeengekomen dat zij in de vorm van een pilot van 1

april tot 31 december 2O2O de gelegenheid krijgen om in het atrium van het
gemeentehuis een dienstverleningspunt in te richten. Dit bestaat uit een tafel in het
atrium en het gebruik van één spreekkamer. Aan de Rabobank wordt een

marktconforme huur in rekening gebracht. De afspraken worden vastgelegd in een

huurovereenkomst. De constructie zal aan het einde van het jaar worden
geëvalueerd waarbij door ons college zal worden beoordeeld of een continuering
aan de orde is.

De gemeente is vooralsnog niet benaderd door andere partijen die ook een

dergelijke constructie wensen. Wel zullen de andere drie banken, lNG, ABN AMRO

en ASN, worden benaderd of er bij hen ook een dergelijke behoefte leeft. Daarbij

moet niet uit het oog worden verloren dat de ruimte in het gemeentehuis beperkt
is.

Wij houden u over het verdere verloop op de hoogte
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