
Motie Rijswijk voor 14

De Gemeenteraad van Rijswijk in vergadering bijeen op 7 juli 2020

Constaterende dat:

 Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep, waaronder
vele inwoners van Rijswijk, achterblijft;

 Mensen met een minimumloon de afgelopen decennia 20% aan koopkracht hebben 
ingeleverd. Deze mensen hebben naast hun vaste lasten nauwelijks geld over voor andere 
uitgaven;

 Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen;
 Veel mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, zoals 

de coronacrisis, terwijl ze rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;
 FNV om bovenstaande redenen landelijk campagne voert voor het verhoging van het 

wettelijk minimum uurloon van 10 euro naar 14 euro bruto per uur. 
 In Den Haag de motie met een vergelijkbaar verzoek aan het college op 30 juni is 

aangenomen. 

Overwegende dat: 

 De verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur niet alleen direct lastenverlichting 
zal brengen voor een grote groep inwoners, maar ook de koopkracht van deze groep een 
flinke impuls zal krijgen;

 We juist nu moeten zorgen voor een eerlijke beloning voor het winkelpersoneel, de mensen 
in de zorg, de vuilnismannen, de schoonmakers, de buschauffeurs en al die anderen die ons 
land tijdens de coronacrisis draaiende houden;

 Het aanpassen van het minimumloon naar 14 euro per uur ervoor kan zorgen dat de kloof 
tussen arm en rijk niet verder groeit;

 Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Rijswijk;
 We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid.

Verzoekt het college om:

 Om de Voor 14-campagne te ondersteunen en middels een brief bij de landelijke regering 
aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en de raad te 
informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Hanneke van der Kooij
GroenLinks Rijswijk 


