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Schriftelijke vragen van het CDA betreffende het op tijd
betalen van rekeningen aan lokale ondernemers.
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wethouders
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Eind september 2017 zijn er schriftelijke vragen binnen gekomen van de CDA fractie over het op tijd
betalen van rekeningen aan lokale ondernemers.
Door de CDA fractie zijn de volgende vijf vragen gesteld:
1. Is het college bekend met het onderzoek van de VNG, MKB Nederland en Dun & Bradstreet
over de betaaldiscipline van allen Nederlandse gemeenten in het jaar 2016 die in juli 2017 is
gepubliceerd?
2. Kan het college aangeven of de cijfers kloppen die genoemd worden bij onze gemeente?
3. Wat vindt het college van de gerealiseerde resultaten in vergelijking met ander gemeenten?
4. Welke stappen gaat het college zetten om het betaalgedrag van onze gemeente te
verbeteren?
5. Is het college bereid meer transparantie te creëren over het eigen betaalgedrag door jaarlijks
op een gestandaardiseerde wijze aan de gemeenteraad te rapporteren over het percentage
tijdige betalingen en de gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn, in navolging van het
Rijksoverheid die dit sinds 2009 openbaar publiceert?
De beantwoording van de vijf vragen is als volgt:
1. Gemeente heeft gegevens aangeleverd.
2. De cijfers die over Woudenberg zijn gepubliceerd kloppen. Namelijk 86% tijdig betaald en
een gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn van 25 dagen.
3. en 4
Het percentage van 86 % tijdig betalen ligt iets onder de afgesproken norm van 90%. Het
college streeft ernaar voor het jaar 2017 de norm van 90% te halen. De gemiddelde
gerealiseerde betaaltermijn van 25 dagen ligt binnen de norm van 30 dagen.
Inzichtelijk is gemaakt welke ondernemers niet binnen 30 dagen worden betaald. Met de
budgethouders wordt overlegd en gekeken hoe we deze betalingen kunnen versnellen. Soms
lopen facturen via verschillende budgethouders/opdrachtgevers, misschien kan dit met
enkele aanpassingen vereenvoudigd worden waardoor minder budgethouders/
opdrachtgevers hun fiat moeten geven.
5. Het college heeft in januari 2017 een rapportage over het betaalgedrag van de gemeente
over 2015 en een deel 2016, via een ingekomen stuk, aan de raad medegedeeld. Daarbij is
ook afgesproken dat de raad jaarlijks inzicht krijgt in het betaalgedrag van de gemeente.

