
Van: Hollemans, Miranda (Brunssum)  
Verzonden: maandag 13 juli 2020 17:09 
Onderwerp: Motie gemeenteraad Brunssum inz. 'voor 14' 
 
Bericht t.a.v. alle gemeenteraden 
 
Geachte heer/mevrouw,  
 
Op verzoek van de gemeenteraad van Brunssum ontvangt u hierbij een afschrift van de motie, die 
door de gemeenteraad van Brunssum in haar digitale raadsvergadering van 1 juli jl. is aangenomen.  
 
In deze motie vraagt de gemeenteraad er bij de rijksoverheid op aan te dringen het minimumloon te 
verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren over de resultaten.  
Een afschrift van deze motie wordt ook gestuurd naar de VNG en alle andere gemeenten in 
Nederland.  
 
Graag verzoeken wij u deze motie door te sturen naar uw gemeenteraad, waarvoor bij voorbaat 
dank.  
 
Hoogachtend,  
 
Griffie gemeente Brunssum 
 
P. Peeters 
griffier 
 
Namens deze,  
 
Miranda Hollemans-Hendriks 
Griffie gemeente Brunssum 
Plv. griffier  

 
www.brunssum.nl  

T: +31 (0)45 - 52 78 555 

 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brunssum.nl%2F&data=02%7C01%7Cinfo%40HLTsamen.nl%7Ca66a77cd95034af6d84c08d827409db0%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637302505771210734&sdata=g6jk3VMqGdtOn9zWdUf7kj3Qwz01kMxpTFBWd2t4SGw%3D&reserved=0
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o Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep inwoners van Brunssum 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
• 220.000 Nederlanders kunnen worden gekwalificeerd als 'werkende armen'2
o De inkomenskloof groeit: de rijkste 10% verdiende in 1977 5.1 keer zoveel als de onderste 10% en in 2011 was 

dat al 8.2 keer zo veel1;
® 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;
• Op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke verdeling van de welvaart, te 

beginnen met een minimumloon van 14 euro;
• Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde 

uitkeringen;

Overwegende dat:

• Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Brunssum;
• Wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben;
• We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

• Om middels een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 euro 
per uur en de raad te informeren over de resultaten.

Verzoekt de griffie:
• Deze motie namens Brunssum ter kennis te brengen bij de gemeenteraden in Nederlandse gemeenten.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Brunssum, tijdens de raadsvergadering d.d. 30-06-2020 en gaat over tot 
de orde van de dag.

Namens de SP fractie : Katinka Coenen en Tom Lurken.

Bronl: https://www.socialealliantie.nl/index.php/achtergronden/ongeliikheid-en-armoede/kloof-tussen-arm-en-riik-
gegroeid.

Bron 2: https://demoid.com/2020/01/20/ionge-democraten-voor-14/
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