Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 3 juni 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: betaalgedrag gemeenten/’Wijks’betaalgedrag
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) MKB-Nederland heeft een ranglijst gepubliceerd van het betaalgedrag van
gemeenten. Wijk bij Duurstede komt niet op deze ranglijst voor. Heeft Wijk de
gegevens niet doorgegeven of is er geen uitnodiging binnengekomen om aan het
onderzoek mee te doen?
2) Hoe is het Wijkse betaalgedrag? Binnen hoeveel dagen na factuurdatum betaalt de
gemeente Wijk bij Duurstede de openstaande rekeningen?
3) Is het betaalgedrag ten opzichte van 2009 en 2010 verbeterd?
4) Gaat het college pogingen ondernemen om (nog) sneller te betalen? Gaat het college
zelfs pogingen ondernemen om op een volgende ranglijst de nr. 1 positie in te nemen
en hiermee de snelst betalende gemeente te worden? Welke obstakels zijn te
overwinnen om sneller betalen mogelijk te maken?
Toelichting:
Gemeenten laten rekeningen nog steeds lang liggen. Tachtig procent van de gemeenten
betaalt te laat, zegt MKB-Nederland. MKB-Nederland vindt dat de overheid, vooral als
organisatie die het goede voorbeeld zou moeten geven, de rekeningen van ondernemers op
tijd moet betalen. Daarom is zij een onderzoek gestart naar het feitelijke betaalgedrag van de
gemeenten. Onderzoeksbureau Dun & Bradstreet concludeert dat 80 % van de Nederlandse
gemeenten nog steeds niet binnen 30 dagen betaalt. Het duurt gemiddeld 38 dagen voordat
gemeenten geld overmaken. Van de 303 onderzochte gemeenten betaalt 21 procent zelfs pas
46 tot 87 dagen na factuurdatum. Het Overijsselse Borne komt als beste uit de bus: daar
krijgen bedrijven binnen 17 dagen hun geld.
Al met al zijn de resultaten wel beter dan het vorige onderzoek in 2009, maar voor MKBNederland is er nog lang geen reden om tevreden te zijn. Omdat veel bedrijven het moeilijk
hebben is het "belangrijker dan ooit dat klanten, de overheid voorop, hun rekeningen op tijd
voldoen". MKB-Nederland constateert dat steeds meer gemeenten weliswaar oog hebben
voor deze problematiek, maar dat in de praktijk nog een wereld te winnen is. Gemeenten die
er een ondernemersvriendelijk klimaat op willen nahouden, kunnen het eenvoudigweg niet
maken het lokale bedrijfsleven zo lang op hun geld te laten wachten. Voor mkb-bedrijven
zijn lokale overheden vaak belangrijke opdrachtgevers. Gemiddeld een op de drie mkbondernemers werkt met enige regelmaat in opdracht van een gemeente.
MKB Nederland heeft de ranglijst van het betaalgedrag van gemeenten gepubliceerd op
www.snellerbetalen.nl. Wijk bij Duurstede komt niet voor op de ranglijst…
Hans Marchal/PCG

