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Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 

Reglement van Orde betreffende afhandeling facturen II 

 

 

Apeldoorn, 4 maart 2014, 

  

 

Geacht College, 

 

Aan het eind van de vorige raadsperiode heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de 

afhandeling van facturen (zie bijlage). U antwoordde destijds: “Gelet  op het feit dat we ons in 

een overgangsfase bevinden naar volledige digitalisering, zijn de door u gestelde vragen niet 

specifiek te beantwoorden. De daarvoor benodigde gegevens kunnen pas worden gegenereerd 

nadat het project digitalisering volledig is afgerond. Met het voorgaande hopen we echter te 

hebben aangegeven dat een snellere afhandeling van facturen onze aandacht heeft en dat op dat 

terrein successen worden geboekt.”   

 

Naast het positieve effect op de economie en als onderdeel van een goede zakenrelatie vindt D66 

het een kwestie van fatsoen om rekeningen zo snel mogelijk te betalen. 

 

1) Hoeveel procent van de facturen wordt inmiddels centraal aangeleverd? 

 

2) Wat is momenteel de gemiddelde betaaltermijn van de centraal aangeleverde facturen? 

 

3) Hoeveel procent van de facturen wordt niet binnen de betalingstermijn voldaan? 

 

4a) Wat is de streeftermijn van de gemeente voor de betaling van facturen? 

4b) Wat is de maximale termijn van de gemeente voor de betaling van facturen? 

 

 

D66 Apeldoorn 

Mark Sandmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2 

 

 

 

 

 

Bijlage 

 

 

Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van orde van de 

gemeenteraad. 

 

 

 

Vragen van de fractie van: D66 

 

Datum vragen: 19-01-2010 

 

Onderwerp: Vragen omtrent afhandeling facturen 

 

 

Integrale tekst van de inleiding + vragen: 

 

Geacht College, 

 

In deze tijd van financiële crisis is voor bedrijven hun liquiditeitspositie van groot 

belang. D66 is van mening dat een overheid, i.c. de gemeente Apeldoorn, het 

bedrijfsleven naar beste vermogen dient te faciliteren. 

In de bestuursbrief 2009 (zie bijlage) schrijft accountant PricewaterhouseCoopers op 

pagina 4: “Binnen Apeldoorn worden zowel centraal als decentraal facturen 

ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat niet alle facturen bij binnenkomst direct worden 

geregistreerd in de financiële administratie. De decentraal ontvangen facturen gaan 

eerst de routing binnen de betreffende dienst in, alvorens deze in de financiële 

administratie worden ingeboekt. De beheersing op een tijdige registratie (en daarmee 

vastlegging van de schuldpositie) verschilt per dienst. Wellicht dat deze systematiek 

ook consequenties heeft voor de snelheid waarmee facturen worden betaald (een 

landelijk thema dat ook binnen Apeldoorn speelt);” 

 

D66 Apeldoorn heeft de volgende vragen: 

 

1. Welke betalingstermijn voor rekeningen had de gemeente Apeldoorn als 

doelstelling in 2009? 

2. a) Is deze doelstelling behaald? 

Zo nee: 

b) Welk percentage van de te betalen rekeningen werd niet op tijd betaald? 

3. Welk percentage van de te betalen rekeningen werd na 30 dagen, maar voor 

45 dagen betaald? 

4. Welk percentage van de te betalen rekeningen werd na 45 dagen, maar voor 

60 dagen betaald? 

5. Welk percentage van de te betalen rekeningen werd na meer dan 60 dagen 

betaald? 

6. Wat was de gemiddelde betalingstermijn in 2009? 

 

 

Paula Donswijk-Bot, fractievoorzitter 

Olaf Prinsen, fractievertegenwoordiger 
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Beantwoording vragen: 

 

De constateringen van de accountant over een minder goed gestroomlijnde facturenafhandeling zijn 

voor ons niet nieuw. Voor ons is dat in 2009 aanleiding geweest om het project digitalisering van 

facturenafhandeling te starten. Met de digitalisering worden een uniform afhandelingstraject en een 

snellere doorlooptijd van de facturenafhandeling bereikt. In het project worden enkele opeenvolgende 

fasen onderscheiden, waarvan de eerste inmiddels is geïmplementeerd. De planning voorziet er in dat 

in 2010 het volledige project zal zijn afgerond. 

 

Naar aanleiding van de economische crisis hebben wij vorig jaar de dienst opdracht gegeven tot 

sneller betalen van facturen. Op dat moment lag de gemiddelde betaaltermijn tussen de 30 en 40 

dagen. Dat heeft er toe geleid dat vooruitlopend op de verdere digitalisering van de facturenstroom 

tussentijdse maatregelen zijn getroffen, waaronder het zorgdragen van een betere achtervang bij 

verlof, vakantie en ziekte. Daarnaast is een tempoversnelling aangebracht in de controleslag die door 

de budgethouders worden uitgevoerd.  

 

Na invoering van deze maatregelen is er in november in samenwerking met de concerncontroller een 

steekproef uitgevoerd om te beoordelen hoe het op dat moment met het betaalgedrag van de 

gemeente Apeldoorn was gesteld. Deze steekproef kon alleen uitgevoerd worden op de facturen die 

centraal aangeleverd en verwerkt worden. De facturen die decentraal binnenkomen zijn dus buiten de 

steekproef gehouden. Uit deze steekproef is gebleken dat de gemiddelde doorlooptijd van de centraal 

binnenkomende facturen is gedaald van 30 à 40 dagen naar 23,9 dagen. 

Naar aanleiding van de resultaten van deze steekproef is voorts gekeken naar aanvullende 

maatregelen zodat deze doorlooptijd nog verder naar beneden bijgesteld kan worden. 

Eén van de maatregelen is dat decentraal binnenkomende facturen meteen na binnenkomst centraal 

worden geregistreerd, zodat de voortgang in de afhandeling van alle binnenkomende facturen nog 

beter kan worden bewaakt. 

Binnen afzienbare termijn  wordt opnieuw een steekproef gehouden om de effecten van deze 

aanvullende maatregelen in kaart te brengen. 

 

Gelet  op het feit dat we ons in een overgangsfase bevinden naar volledige digitalisering, zijn de door 

u gestelde vragen niet specifiek te beantwoorden. De daarvoor benodigde gegevens kunnen pas 

worden gegenereerd nadat het project digitalisering volledig is afgerond. Met het voorgaande hopen 

we echter te hebben aangegeven dat een snellere afhandeling van facturen onze aandacht heeft en 

dat op dat terrein successen worden geboekt.   

 

 

 

 

 


