
Motie 2020 - 78 

Motie ‘Voor 14’

Inhoud van de motie

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat:

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

Ridderkerk achterblijft: iemand met minimumloon kan hier nu 20% minder van betalen dan 40 

jaar geleden;

2. het minimumloon in Nederland veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane 

inkomen;

3. 220.000 Nederlanders kunnen worden gekwalificeerd als ‘werkende armen’;

4. veel mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden zoals nu 

in de zorg, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;

5. op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijker verdeling van de 

welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro;

6. steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de 

daaraan gekoppelde uitkeringen;

van mening dat:

a. wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Ridderkerk;

b. wij ons daarvoor dienen in te zetten met de middelen die we hebben;

c. we tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;

verzoekt het college:

 om met een brief bij het kabinet aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro 

per uur en de raad te informeren over de resultaten;

verzoekt de griffie:

 deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Barendrecht en Albrandswaard.



en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid, 

Arianne Ripmeester, PvdA Farahnaz Fräser, D66

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902

Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is het wettelijk minimumloon. 

Het college wordt verzocht om met een brief bij het kabinet aan te dringen om het minimumloon te 

verhogen naar 14 euro per uur en de raad te informeren over de resultaten, De griffie wordt 

verzocht deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden van Barendrecht en 

Albrandswaard.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Voor: 7 (GroenLinks, Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet), D66, PvdA)

Tegen: 22 (VVD, CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, SGP, Burger 

op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk)
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