
Aan: College van B&W Zwolle
Van: SP 
Betreft: trage betaling MKB
Datum: 30 maart 2014

Geacht college,

In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad  wil de SP-
fractie vragen stellen over de het rapport over betalingsgedrag van gemeenten van MKB 
Nederland, waarin Zwolle niet best scoort.

Inleiding
Onlangs heeft MKB Nederland een rapport over het betalingsgedrag van gemeenten in 2013 
laten verschijnen (te vinden op www.snellerbetalen.nl). Het bevat een ranglijst van gemeenten
naar tijdig betalingsgedrag aan ondernemers is het MKB. Spoedige betaling is met name voor 
MKB’ers van groot belang, omdat zij vaak minder grote financiële buffers hebben dan grote 
bedrijven. Het rapport plaatst Zwolle op een teleurstellende 321ste plaats van alle Nederlandse 
gemeenten als het gaat om betalingsgedrag. Slechts 67% van de rekeningen van MKB’ers 
worden tijdig betaald volgens MKB Nederland.

Dit brengt ons op de volgende vragen:
1. Herkent het college zich in het door MKB Nederland geschetste beeld van de 

gemeente Zwolle als zijnde in de achterhoede van snel betalende gemeenten? Zo nee, 
wat is dan volgens het college de reden dat dit beeld is ontstaan?

2. Wat is op dit moment de termijn van de gemeente Zwolle waarbinnen rekeningen 
moeten worden betaald? In hoeverre wordt via interne processen deze termijn bewaakt
er wordt verdere snelle betaling vanuit de organisatie aangemoedigd?

3. Wat is volgens de cijfers van gemeente zelf het aantal overschreden 
betalingstermijnen? Komen deze overeen met de cijfers van MKB Nederland?

4. Is het college het met de SP eens dat juist in deze economische moeizame tijden, 
waarin met name het MKB het soms erg lastig heeft, het van groot belang is dat in 
ieder geval de overheid zich een stipt betalende klant toont? Is het college het 
eveneens met de SP eens dat dit ook noodzakelijk is voor het vasthouden van het 
imago van Zwolle als ondernemersvriendelijke stad?

5. Welke maatregelen stelt het college voor om in de toekomst een (nog) grotere 
stiptheid van betalingen te garanderen? 

Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie
Frank Futselaar

http://www.snellerbetalen.nl/

