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Het CDA vindt op tijd betalen belangrijk. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf en voor zzp’ers is dit
belangrijk omdat zij vaak maar weinig reserves hebben. Door late betalingen kan de
liquiditeitspositie onder druk komen te staan, wordt de kasstroom onvoorspelbaar, en wordt de ruimte
om slechte maanden op te vangen, of om juist snel investeringen te doen, erg klein.
Uit de antwoorden op schriftelijke vragen van het CDA over de betalingstermijnen van de provincie
kwam naar voren dat de provincie Utrecht in 90% van de gevallen rekeningen binnen 30 dagen
betaalt. Dit valt binnen het doel dat de provincie Utrecht zichzelf heeft opgelegd. Het streven van de
provincie Utrecht is namelijk om minimaal 90% van de rekeningen binnen 30 dagen betaald te
hebben. Het is echter in de wet geregeld dat overheden hun rekeningen binnen 30 dagen moeten
betalen. Dit is dan ook, samen met het grote belang van tijdig betalen, de reden dat het CDA het
ambitieniveau van de provincie wil verhogen naar 95%.
Het Rijk heeft hierin inmiddels het goede voorbeeld gegeven. Het Tweede Kamer heeft in juni 2015
unaniem een motie aangenomen waarin de regering werd opgeroepen de streefwaarde van
betalingen binnen 30 dagen bij de overheden te verhogen van 90% naar 95%. Inmiddels is dit
omgezet in beleid. Het CDA zou graag zien dat de provincie Utrecht dit overneemt. Het CDA ziet het
liefst een streefpercentage van 100%, maar begrijpt dat er altijd legitieme redenen kunnen zijn dat het
niet lukt om alle rekeningen binnen de wettelijke 30 dagen te betalen. Zorgvuldigheid is namelijk ook
belangrijk omdat vast moet staan dat de prestatie op de factuur ook daadwerkelijk is geleverd en
voldoet aan de gemaakte afspraken.
Tot slot blijkt uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon van 10 februari 2016 dat het
vooral de semi-overheden zijn die traag betalen. Het CDA ziet daarom graag dat Vitens, waar de
provincie Utrecht aandeelhouder van is, ook gaat streven om rekeningen in 95% van de gevallen
binnen 30 dagen te betalen. Op dit moment ontbreekt het zicht op de betalingstermijnen die Vitens
realiseert.
Daarom heeft het CDA de volgende vragen aan het college:


Is Gedeputeerde Staten bereid om, in navolging van het Rijk, de streefwaarde om betalingen
binnen 30 dagen te verhogen van 90 naar 95%?



Is Gedeputeerde Staten als aandeelhouder van Vitens bereid om in gesprek te treden over
hun betaalgedrag en Vitens hierbij op te roepen om de streefwaarde van 95% betalingen
binnen 30 dagen op te nemen in het beleid? Zo ja, zou Gedeputeerde Staten de resultaten
van het gesprek willen terugkoppelen naar de Staten?

