
Ingediend namens de fractie van Harlinger Belang 
Raadslid J. Jellema 
 
 

 

 
Soort vraag      x    Schriftelijke vraag aan college 

0    Vraag voor het vragenhalfuurtje  
0  Interne vraag voor de griffie  

 s.v.p. één hokje  aankruisen 

 
Gewenste  vorm van beantwoording   x    Schriftelijk  

0    Mondeling tijdens …. 
0  per mail *  
      s.v.p. één hokje  aankruisen 

De vraag is Openbaar / Niet openbaar   
  

 
Onderwerp: Betaalgedrag gemeente 
  
Onlangs verschenen de resultaten van een (jaarlijks) onderzoek naar het betaalgedrag van gemeenten. 
Dit onderzoek is uitgevoerd door Dun & Bragstreet, in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken en in samenwerking met MKB Nederland. 
 
Het onderzoek baseert zich mede op door gemeenten aangeleverde gegevens. Alle gemeenten zijn 
daartoe aangeschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en verzocht om 
betalingsgegevens over 2015 aan te leveren.  
 

1. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt, dat de Gemeente Harlingen geen gehoor heeft 
gegeven aan dit verzoek en geen gegevens heeft aangeleverd. Is dit correct en indien het 
geval, met welke reden? 

 
Voor gemeenten die geen gegevens hebben aangeleverd, baseren de onderzoekers zich op 
kredietinformatie uit de administratie van toeleveranciers van gemeenten. Op basis hiervan concluderen 
de onderzoekers dat de Gemeente Harlingen een gemiddelde betalingstermijn van 24 dagen hanteert.  
 

2. Herkent het college zich in deze bevinding en indien niet het geval, kan het college dan de 
juiste gemiddelde betalingstermijn schetsen? 

 
Ook stellen de onderzoekers dat 90% van alle facturen door de Gemeente Harlingen binnen de 
gemiddelde overeengekomen betalingstermijn (door de onderzoekers berekend op 22) wordt betaald. 
 

3. Herkent het college zich in deze bevinding en indien niet het geval, kan het college dan het 
juiste percentage schetsen, alsmede de juiste gemiddelde overeengekomen betalingstermijn? 

 
Sinds 2014 mogen toeleveranciers een boete en wettelijke rente in rekening brengen indien gemeenten 
niet binnen 30 dagen betalen. 
 

4. Kan het college aangeven in hoeveel gevallen hier door toeleveranciers in 2015 gebruik van is 
gemaakt en welke gemeentelijke kosten hiermee waren gemoeid? 

 

(niet invullen, dit wordt intern geregeld) 
Afdoening door: 
Datum ingeboekt: 
Uiterste afdoening datum: 
Corsanummer:  

 
* Schriftelijke vragen worden in principe ook schriftelijk (per brief) beantwoord  


