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Motie – Aansluiting bij coalitie minimumloon naar € 14,- 

 

De Raad van de gemeente Stein in vergadering bijeen op 29 april 2021, 

 

Constaterende dat: 

• Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een groep inwoners van 

Stein achterblijft; iemand met een minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen 

dan 40 jaar geleden; 

• Het minimumloon in Nederland veel lager is dan de Europese norm van 60% van het 

mediane inkomen; 

• De coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat het functioneren van onze samenleving 

sterk afhankelijk is van vaak onderbetaalde en ondergewaardeerde werkzaamheden; 

• Dit beroepen betreft zoals zorgverlener, pakketbezorger, vuilnisophaler, 

(ziekenhuis)schoonmaker, supermarktmedewerker, handhaver, distributiewerker en 

vele anderen die ons land in crisistijd overeind houden; 

• Voor deze beroepen vaak slechte arbeidsvoorwaarden gelden, zoals lange 

werkdagen, te hoge werkdruk, onveilige werkomstandigheden en minimale 

vergoedingen. 

• Stein vele inwoners heeft die ondanks hun onmisbare beroep een inkomen hebben 

waarmee ze officieel tot de werkende armen behoren en waarmee ze hun gezinnen 

niet of nauwelijks kunnen onderhouden; 

• Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon 

en de daaraan gekoppelde uitkeringen; 

 

Spreekt uit dat: 

• De gemeenteraad van Stein de doelstelling onderschrijft van de coalitie ‘Voor 14’ om 

het minimumloon naar 14 euro te krijgen; 

• Stijging van het minimumloon een landelijke sociale zekerheid biedt en niet mag 

lijden tot vermindering van de werkgelegenheid, uitbuiting van werknemers, 

waaronder ook arbeidsmigranten, en onrealistische doelstellingen op het gebied van 

arbeidsproductiviteit.  

 

Verzoekt het college: 

• Als gemeente Stein aan te sluiten bij de coalitie van gemeenten en organisaties ‘Voor 

14’, aangezien de gemeente Stein een spoedige verhoging van het minimumloon 

naar € 14,- per uur noodzakelijk acht. 



• Waar mogelijk steun te verlenen aan de lobby bij de landelijke politiek (vorming 

nieuw kabinet), omdat het vele inwoners van de gemeente Stein direct aangaat en 

daarmee ook het besteedbaar inkomen in onze gemeente vooruit gaat. 

 

En gaat over tot de orde van de dag,  

  

José Ie         John Busing  

PvdA         Progressief Stein 

 


