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Onderwerp: minimumloon gemeente Noordoostpolder

DeraadvandegemeenteNoordoostpolder,invergaderingbijeend.d.29 maart 2021, gehoord
de beraadslagingen,

overwegende dat:
1. er landelijk een campagne voor het minimumloon wordt gevoerd, genaamd ‘Voor 14’.
2. dit een initiatief is van vakbond FNV om het wettelijke minimumloon (WML) in 

Nederland te verhogen naar € 14,- bruto per uur;
3. recentelijk de ‘Voor 14’-campagne bij het gemeentehuis in Emmeloord actie heeft 

gevoerd voor verhogen van het minimumloon,

van mening dat:
1. gemeenten een rolmodel kunnen zijn om maatschappelijke veranderingen te 

realiseren:
2. steeds meer complexe schuldensituaties ontstaan, doordat de vaste lasten van 

inwoners ook in Noordoostpolder sterker stijgen dan hun inkomen en dit vooral het 
geval is bij inwoners met een inkomen op het sociaal minimum (SER);

3. de meerderheid van de kinderen die opgroeien in armoede werkende ouders heeft 
(SERadvies Opgroeien zonder armoede);

4. de hoogte van het minimumloon direct (financiële) gevolgen heeft op 
armoedebestrijding en schuldhulpverlening;

5. het wettelijke minimumloon gekoppeld is aan uitkeringen als de Bijstand en AOW en 
aan het toeslagenstelsel en een concrete actie uit Noordoostpolder de landelijke 
politiek wakker zal schudden;

6. een verhoging van het wettelijke minimumloon bij kan dragen aan de achtergebleven 
stijging van inkomen, ten opzichte van de stijging van de vaste lasten;

verzoekt het college
om bij inkoop van werk als criterium te hanteren dat de organisaties een 
minimumloontarief dienen te hanteren van minimaal 14 euro;

verzoekt de griffie
deze motie toe te sturen aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid met de oproep om het minimumloontarief van 14 euro of meer bij wet 
vast te leggen

en gaat over tot de orde van de dag.
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