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Schriftelijke vragen aan het college (Zie ook artikel 37 Reglement van Orde.) 
 

Naam raadslid: Vera Tax (PvdA)  
 Venlo, 23 augustus 2013 
Onderwerp:    Toegankelijkheid basisbetaalvoorzieningen. 
 
 
De Rabobank is van plan om vier van de zes bankfilialen in onze gemeente te sluitende. Het gaat om de filialen in de 
stadsdelen Blerick, Tegelen, Velden en Venlo-Noord. Ook verdwijnen er vijf pinautomaten in onze gemeente. 
 
De PvdA is van mening dat we onze inwoners, onze economie en de leefbaarheid in onze woonkernen moeten 
beschermen. Mensen met een beperking, ouderen én kleine ondernemers zijn nog altijd sterk afhankelijk van een ruime 
beschikbaarheid van contant geld, de mogelijkheid om dit te storten en van persoonlijk contact voor het doen van hun 
geldzaken. Cash blijft noodzakelijk, waarschuwde ook De Nederlandsche Bank (DNB) dit voorjaar in zijn jaarverslag. 
 
De PvdA is dan ook van mening dat het niet goed is voor de leefbaarheid in onze kernen als bankfilialen en 
pinautomaten sluiten. Als lokale overheid kun je daar weinig aan doen; het is een besluit van de bank als onderneming. 
Toch zien wij ruimte voor de gemeente Venlo om in actie te komen.  
 
In elk stadsdeel moeten basisbetaalvoorzieningen beschikbaar zijn, is ons streven. De directeur van de Rabobank gaf 
gisteren bij Omroep Venlo aan dat hij in overleg met andere banken zou willen bekijken dat elk stadsdeel in elk geval een 
pinautomaat houdt. Hierin zien wij ook een rol voor het College van B&W. Zorg vanuit de gemeente dat er spoedig een 
overleg komt tussen alle banken en belangenorganisaties en onderzoek ook alternatieven. 
 
Wij hebben de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders: 
 

1. Wij verzoeken het college van B&W om op korte termijn contact op te nemen met de Rabobank en een overleg 
te organiseren met alle banken in de gemeente Venlo. Een overleg met als doel: het behouden van 
basisbetaalvoorzieningen voor het opnemen én storten van contant geld in alle stadsdelen. De PvdA ziet graag 
dat hierover gezamenlijke afspraken worden gemaakt. Wij vragen of het college bereidt is om hiertoe het 
initiatief te nemen en of het college ook belangenorganisaties hierbij wil betrekken? 
 

2. Wij verzoeken het college van B&W tevens om tijdens dit overleg te onderzoeken of het mogelijk is om services 
van banken onder te brengen bij andere ondernemingen of overheidsdiensten? Denk hierbij aan oplossingen 
zoals de servicebalies van PostNL bij supermarkten, het VVV-kantoor bij een boekhandel, de bibliotheek in een 
modezaak of het onderbrengen van bankvoorzieningen in de Huizen van de Wijk. Wij vragen of het college 
hiertoe bereidt is en het antwoord op deze vraag kan toelichten? 
 

3. Deelt u onze mening en kunt u aan beide verzoeken voldoen? 
 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen.  
 
Namens de PvdA-fractie, 
 
Vera Tax, fractievoorzitter 
Erik Manders, steunfractielid 
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