01-06-2021
Voorstel tot motie vreemd aan de orde van de dag

AANVAARD
Voor: 10 (LB, NLM, PWM/50PLUS)
Tegen: 9 (CDA, VVD, LVM)

Raadsfracties gemeente Maasgouw

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
‘Voor 14’
De raad van de gemeente Maasgouw in vergadering bijeen op 1 juni 2021;
Constaterende dat;
•
•
•
•
•
•
•

Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een groep inwoners binnen Maasgouw
achterblijft: iemand met minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40 jaar geleden;
Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen;
220.000 Nederlanders kunnen worden gekwalificeerd als “werkende armen”
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;
Op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke verdeling van de
welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro;
Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de
daaraan gekoppelde uitkeringen;
Toen het minimumloon werd ingevoerd, werd de hoogte daarvan vastgesteld op 65% van het
gemiddelde inkomen. Omdat dát mínimaal nodig was om van te kunnen leven. In het begin werd
dit niveau gehandhaafd. In de jaren 80 is (i.v.m. bezuinigingen) het minimumloon verlaagd en
meerder malen bevroren. Vervolgens is er niets meer gedaan om deze achterstand in te halen.
Daardoor is het minimumloon nu nog maar 43% van het gemiddelde inkomen.

Overwegende dat;
• Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Maasgouw
•
•

Wij ons daar voor inzetten met de middelen die we hebben;
We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;

SPREEKT UIT:
Van mening te zijn dat het minimumloon naar 14 euro per uur verhoogd moet worden.
VERZOEKT DE GRIFFIE OM:
Deze motie namens Maasgouw ter kennis te brengen bij de gemeenteraden in Nederlandse
gemeenten.
VERZOEKT HET COLLEGE VAN B&W OM:
Om middels een brief de mening van de gemeenteraad van Maasgouw over te brengen aan
de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad te
informeren over de resultaten.
en gaat over tot de orde van de dag.
Raadsleden Lokaal Belang:
S. Blomen, A. van Dam, M. van Herten, G. Hilbrink, B. Impelmans, S. Oosterwaal, G. Vervoort,
E. Vrinzen.

Raadslid Nieuw Links Maasgouw:
P. Kaal

Raadslid PWM/50PLUS:
M. Richter

