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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie CDA over
Betalingstermijnen

Datum

19 mei 2015
Ons kenmerk

3813370

Geachte heer Steenbakkers,
Bij brief van 30 april 2015, ingekomen op 1 mei 2015, heeft u namens de
CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

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?

Uw kenmerk

Contactpersoon

P.M.C. van Driel - Faasen
Telefoon

(073) 681 24 75
E-mail

pvdriel@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Antwoord: Ja.

2. Wat vindt u van het feit dat de betalingstermijn in sommige gemeenten
(bijvoorbeeld Eindhoven en Den Bosch) pas meer dan 45 dagen na
factuurdatum worden betaald?
Antwoord: Ons beleid is dat wij er naar streven om 93% van de facturen
binnen 20 dagen te betalen. Het zou uiteraard een mooi streven zijn als dit ook
binnen gemeenten gerealiseerd wordt zodat het MKB tijdig facturen betaald
krijgt.

3. In verschillende sectoren zien we dat de debiteurentermijnen worden
opgerekt. Uiteindelijk betaalt het MKB hier de prijs voor. Bent 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?
Antwoord: Wij vinden het van belang facturen tijdig te betalen. Daarom
hebben wij als provincie ook het beleid om 93% van de facturen binnen 20
dagen te betalen. Dit is een termijn die al opgerekt is. Dus in principe volgen
wij het "leading by example" al op.
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4. 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?

Datum

Antwoord: Nee hierover zijn geen afspraken gemaakt, maar het college is
bereid hiervoor in de reguliere overleggen met de VBG aandacht te vragen.
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5. Kunt 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?
Antwoord:
- % betaald binnen 30 dagen= 94%
- % betaald binnen 60 dagen= 97%
- % betaald binnen 90 dagen= 98%

6. Ziet u naar aanleiding van de berichtgeving aanleiding om het beleid van
de Provincie Noord Brabant zelf te herzien?
Antwoord: Nee, het beleid van de Provincie is in lijn met het streven om het
MKB tijdig te betalen, zodat zij in hun werkkapitaalbehoefte gesteund worden.
Op dat vlak helpt de Provincie mee.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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