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Onderwerp: Betaalgedrag gemeente 

Kennisnemen van: 
1. Beantwoording vragen van de fractie van Harlinger Belang over het onderzoek naar het 
betaalgedrag van de gemeente. 

Geachte heer Jellema, 

Op 22 juni hebben wi j uw schrifteli jke vragen over het onderzoek naar het betaalgedrag van 
gemeente ontvangen. 

Hieronder geven wi j u antwoord op deze vragen; 

Vraag 1. Aanleveren gegevens. 

Het klopt dat de gemeente in eerste instantie geen gegevens heeft aangeleverd met 
betrekking to t dit onderzoek. Dit komt vanwege het simpele feit dat de mail, waarin de VNG 
gemeenten oproept om deel te nemen aan een onderzoek omtrent het betaalgedrag, ons 
niet heeft bereikt. 
Direct nadat wi j op 22 juni een brief van het ministerie hebben ontvangen waarin staat 
aangegeven dat de gemeente Harlingen geen gegevens heeft aangeleverd, zijn wi j actief op 
zoek gegaan naar de afzender (en geadresseerde) van de mail. Deze mail zou volgens de 
VNG verstuurd zijn naar de algemene mailbox van de gemeente. Dit is nagekeken maar de 
bewuste mail is in deze mailbox niet aangetroffen. 
Op 23 juni is de mail alsnog ontvangen en inmiddels is de beantwoording via de site 
waarstaat jegemeente.nl afgehandeld. 

Vraag 2. De gemiddelde betaaltermijn in dagen. 
Het college herkent zich in een gemiddelde betal ingstermijn van 24 kalenderdagen. Dit bli jkt 
ook uit onze eigen administrat ie en zo is dit ook doorgegeven. 

Vraag 3. Het percentage facturen dat wordt betaald binnen de overeengekomen termijn. 
Uit de gemeentel i jke administrat ie komt naar voren dat 91 Va van de facturen binnen de 
overeengekomen betal ingstermijn word t betaald. Het kleine verschil met het percentage 
dat door de onderzoekers word t aangegeven kan worden veroorzaakt door afronding en 
correcties. 



Met dit resultaat begeeft de gemeente Harlingen zich in de groep met het beste 
betaalgedrag ^ 9 0 Vo van de facturen word t binnen 30 dagen betaald). Dit resultaat word t 
door4196 van de gemeenten gehaald (2015). 

Vraag 4. Gemeentelijke kosten door toeleveranciers in rekening gebracht. 
Er zijn door de gemeente in 2015 geen invorderingskosten en I of invorderingsrente betaald. 

Met vriendeli jke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
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