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Minimumloon naar 14

Deelnemende partijen

SP Gorinchem

Vergadering

De begroting 2021-2024
12 november 2020
Constaterende dat:

•

Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep
inwoners financieel achterblijft en te maken heeft met armoede, waaronder
inwoners van Gorinchem.

•

Het minimumloon niet in verhouding staat tot de jaarlijks groeiende kosten van
bijv. huur, zorg, boodschappen en gemeentebelastingen.

•

Er landelijk grote zorgen zijn over een verdere toename van armoede en
schulden door de coronacrisis.

•

Chronische stress, gezondheidsproblemen, eenzaamheid, sociaal isolement
en depressies een gevolg kunnen zijn van armoede.

•

Honderdduizenden mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft
functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder
dan 14 euro per uur.

•

Een richtlijn van de Europese Unie zegt dat het minimumloon 60% van het
mediane loon moet zijn, wat in Nederland pas wordt bereikt met een uurloon
van 14 euro.

•

Uit onderzoek in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland
blijkt dat er nauwelijks tot geen negatief effect is op het aantal banen als het

minimumloon wordt verhoogd.

•

Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het
minimumloon (en de daaraan gekoppelde uitkeringen).

•

Op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke
verdeling van de welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro per
uur. Zo heeft de gemeente Nijmegen een vergelijkbare motie al aangenomen
(op 24 juni 2020).

Gorinchem
Verzoekt het college om:

•

Met een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het
minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad daarover te
informeren.

•

Er zo snel mogelijk werk van te maken dat alle medewerkers die
werkzaam zijn voor de gemeente Gorinchem (rechtstreeks in dienst of
als zzp’er, payroller, flexwerker of uitzendkracht) minimaal 14 euro per
uur verdienen.

•

Het belang van een minimumuurloon van 14 euro per uur actief uit te
dragen in de gesprekken die de gemeente Gorinchem voert met
bedrijven en organisaties die voor of in opdracht van de gemeente
Gorinchem werken.

Overwegende dat:
•

Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van
Gorinchem.

•

Wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben.

•

We voor het verhogen van het minimumloon afhankelijk zijn van het landelijke
beleid, maar dat we als gemeente Gorinchem zelf het goede voorbeeld willen
geven.

En gaat over tot de orde van de dag
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