Motie ‘Oproep verhoging minimumloon’

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2020 (beraadslagingen
Programmabegroting 2021-2025)
Constaterende dat:

 Nederland één van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep inwoners heeft




die steeds verder achterop raken door al jaren stagnerende inkomsten en stijgende
lasten1;
het minimumloon in Nederland lager is (43,6%) dan de Europese norm van
60% van het mediane inkomen;
honderdduizenden mensen in deze crisistijd ervoor zorgen dat onze samenleving
grotendeels blijft functioneren, met alle risico’s van dien, terwijl velen van hen het
minimumloon (à € 9,40 bruto2) verdienen;
steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon (en de
3
veel beperktere gevolgen hiervan voor de werkgelegenheid dan eerder verondersteld8 )
en de daaraan gekoppelde uitkeringen en AOW.

Overwegende dat:

 de mensen die nu tijdens de coronacrisis het land draaiende houden niet alleen
applaus verdienen maar ook een fatsoenlijk loon om van te kunnen rondkomen;



wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Haarlem;



wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben, maar dat deze middelen
beperkt zijn terwijl de vraag naar ondersteuning groeit;
we voor het verhogen van het minimumloon en dus daling minima afhankelijk zijn van
landelijke beleid;
Haarlem een sociale stad is en we als gemeente voorop moeten lopen in de strijd voor een
hoger minimumloon;
een verhoging van het minimumloon naar EUR 14 bruto/uur, dus ook voor medewerkers
van gemeente Haarlem, de gemeente EUR 96.000,-- per jaar zou kosten (bij het huidige
bestand aan medewerkers dat het minimumloon verdient);





Verzoekt het college:

 het kabinet, in de context van de bovenstaande overwegingen, met een brief op te




1

roepen om (i) het minimumloon te verhogen naar EUR 14,-- bruto/uur, en (ii)
gemeenten financieel in staat te stellen om deze loonsverhoging door te kunnen
voeren voor de eigen medewerkers die het minimumloon verdienen;
de betreffende brief ter kennisgeving te versturen aan alle andere gemeenteraden, de
VNG en andere relevante kanalen ter inspiratie en mobilisatie van medestanders;
het belang van verhoging van het minimumloon uit te dragen in gesprekken die met
vertegenwoordigers van bedrijfsleven en vakbonden worden gevoerd;
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En gaat over tot de orde van de dag.
SP
PvdA
GroenLinks

