
 
 
 
Vrije motie  Minimumloon naar 14 euro     VM7 
 

De raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 maart 2021 een besluit 

te nemen over de motie: Minimumloon naar 14 euro 

 

Constaterende dat: 

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

 van Eindhoven achterblijft: 

• Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane 

 inkomen; 

• 220.000 Nederlanders kunnen worden gekwalificeerd als ‘werkende armen’; 

• 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 veel; 

• 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; 

• 1257 inwoners van Eindhoven hebben al getekend via een petitie voor verhoging van 

 het minimumloon naar 14 euro; 

 

Overwegende dat: 

• Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Eindhoven; 

• 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 Eindhoven ter kennis te brengen bij de gemeenteraden in 

 Nederlandse gemeenten. 

 

De leden van de raad: 

Murat Memis (SP), voorsteller 

Adem Topdag (DENK), voorsteller 

Rudy Reker (LPF), voorsteller 

Dré Rennenberg (OAE), voorsteller 

Hafid Bouteibi (PvdA), voorsteller 

Saskia Lammers (GL), voorsteller 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze vrije motie is aangenomen in de vergadering van 16 maart 2021.  
                             
J. Verbruggen, griffier. 
 



Stemming: 
Aanwezig: 44 leden  

Voor: GL (7), PvdA (6), SP (3), LPF (2), OAE (2), 50PLUS (2), DENK (1), 

H.A.G. de Leeuw (1) = 24 

Tegen:  VVD (7), D66 (5), CDA (6), LE (1), CU (1) = 20 

 


