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Omschrijving
Verzoekt het college:

Afdeling

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

Verantwoordelijke

Wl

Meulenbelt, K.
Email
k.meulenbelt@haarlem.nl
Telefoonnummer

023-5113355

Stand van Zaken/afdoening
Het wettelijk minimumloon is een landelijke regeling en daarmee als gemeente lastig te beïnvloeden. Het
college volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en steunt de opvatting dat een hoger minimumloon
positief kan bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van Haarlemmers en de prikkel om (meer) te
werken. Het voornemen om het minimumloon te verhogen is geland in bijna alle verkiezingsprogramma's
voor de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. Het onderwerp zal op tafel liggen bij de kabinetsformatie.

Het minimumloon van € 14 is door de landelijke vakbonden expliciet op de agenda voor de caoonderhandelingen gezet. Wethouder Roduner heeft op 22 oktober 2020 namens het college de
handtekeningen in ontvangst genomen van de Haarlemse FNV 'Voor 14' actie. Het resultaat van de caoonderhandelingen wordt afgewacht. De gemeente Haarlem heeft slechts in zeer beperkte mate
medewerkers (23) die tot deze doelgroep behoren.

Wethouder Roduner heeft als voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt (BOA) en het Regionaal
Werkbedrijf Zuid-Kennemerland en IJmond (RWB-ZKIJ) de motie op 27 januari jl. mondeling geagendeerd in
het gezamenlijk overleg BOA/RWB. Aan het BOA nemen deel de wethouders Werk & Inkomen van deze
arbeidsmarktregio (Haarlem en Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Beverwijk en Heemskerk).
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In het RWB zitten vertegenwoordigers van FNV, CNV, AWVN en VNO-NCW. Zij hebben als persoon korte
lijnen naar de landelijke politiek. Daarnaast is aan de sociale partners het verzoek gedaan om de oproep in
het netwerk mee te nemen, zodat landelijke organisaties geïnformeerd worden dat ook de gemeenteraad
van Haarlem van mening is dat het minimumloon verhoogd moet worden tot 14 euro.
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