Aan het College van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: Vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van Orde
Betreft: Betalingstermijnen
’s-Hertogenbosch, 30 april 2015
Geachte college van GS,
Het CDA maakt zich sterk voor een Brabant waar het fijn leven, wonen en recreëren is.
Werk voor zoveel mogelijk Brabanders is hierbij de basis en daarom voor het CDA een
essentieel onderdeel. Nog steeds hebben we in Brabant te maken met meer dan 100.000
werklozen. Dat is te veel en moet omlaag. Het Brabantse MKB biedt kansen voor deze
100.000 Brabanders indien zij in staat zijn om meer economische activiteit en daardoor
banen te creëren. Maar het (Brabantse) MKB heeft vele uitdagingen. Zo is en blijft
financiering (investeringen maar werkkapitaalbehoefte) voor het MKB een ernstig
probleem. Deze problemen moeten we zoveel mogelijk weg proberen te nemen zodat
ruimte voor banen ontstaat. Een overheid moet echter op dit vlak wel meewerken. Het
CDA is dan ook geschrokken van het bericht op omroep Brabant t.a.v. de
betalingstermijnen van Brabantse gemeenten.

1. Heeft u kennis genomen van het online artikel van Omroep Brabant; ‘Rekeningen
blijven langst liggen bij gemeenten Eindhoven en Den Bosch’, op 30-04-2015?

2. Wat vindt u van het feit dat de betalingstermijn in sommige gemeenten
3.

4.
5.

6.

(bijvoorbeeld Eindhoven en Den Bosch) pas meer dan 45 dagen na factuurdatum
worden betaald?
In verschillende sectoren zien we dat de debiteurentermijnen worden opgerekt.
Uiteindelijk betaald het MKB hier de prijs voor. Ben u als GS van mening dat we in
ieder geval moeten beginnen als overheden, volgens het ‘leading by example’
principe, zelf haar afnemers op tijd te betalen?
Zijn er met gemeenten afspraken gemaakt over de betalingstermijnen? Zo ja
welke? Zo nee, ziet de provincie een regisserende rol om dit op te pakken zodat
MKB bedrijven eerder betaald krijgen?
Kun u een overzicht geven waarbij aangegeven wordt hoe de
crediteurentermijnen van de provincie zijn verlopen in 2014? Hierbij wil de CDA
fractie in ieder geval weten:
- Hoeveel % van de facturen werd betaald binnen 30 dagen?
- Hoeveel % van de facturen werd betaald binnen 60 dagen?
- Hoeveel % van de facturen werd betaald binnen 90 dagen?
- En bij hoeveel % van de facturen werd pas na 90 dagen betaald?
Ziet u naar aanleiding van de berichtgeving aanleiding om het beleid van de
Provincie Noord Brabant zelf te herzien?

In de hoop spoedig een reactie te mogen vernemen, verblijf ik.
Namens de CDA fractie,
Stijn Steenbakkers

