
Motie; Naar een eerlijker Nederland met een minimumloon 
van 14 euro per uur

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 31 maart 2021

 Constaterende dat: 

 Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep 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, 
nl maar 45%; 

 Het daaraan gekoppelde niveau van uitkeringen (bijstand, AOW etc) dus ook stevig 
achterblijft en dat hierdoor de kloof in onze gemeenschap steeds groter wordt;

 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; 

 Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de 
daaraan gekoppelde uitkeringen; 

 Dat steeds meer gemeenten (Helmond, Valkenburg, Brunssum, Nijmegen, Arnhem, 
Utrecht, Den Haag, Groningen en Maastricht) er bij de landelijke politiek op aandringen om 
tot verhoging van het minimumloon over te gaan;

  De premier al meerdere malen heeft aangedrongen op het verhogen van de lonen, iets 
dat bij uitstek nodig is voor het minimumloon; 

Overwegende dat: 

 Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle Venlonaren; 

 Wij ons daarvoor inzetten met diverse middelen als o.a. armoede- en schuldbeleid en het 
aanvalsplan Venlo Werkt; 

 Dat het feit dat het minimumloon zo laag is er medeoorzaak van is dat ook werkende 
mensen onder het sociaal minimum terecht komen (deeltijdfuncties; 0-uren contracten); 

 Dat het feit dat de ontwikkeling van het minimumloon zo achterblijft zorgt voor een groter 
beroep op bijvoorbeeld schuldhulpverlening 



 Dat het feit dat het minimumloon zo achterblijft er ook voor zorgt dat de gemeente meer 
en meer gedwongen wordt om voorzieningen te verstrekken die mensen niet zelf kunnen 
bekostigen; 

 We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid; 

Roept het college op: 

 Om er met een brief bij de landelijke overheid op aan te dringen om het minimumloon 
geleidelijk te verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren over de resultaten, en 
gaat over tot de orde van de dag.
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