
 
 
 
 
 
   
 
 
Motie Verhoging minimumloon naar 14 Euro 
 
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 5 november 2020, 
 
Constaterende dat: 

• Er een lokale afdeling "Delft Voor 14" 1 is, van de campagne ‘Voor 14’, een initiatief van 
vakbond FNV om het wettelijke minimumloon (WML) in Nederland te verhogen naar €14,- 
bruto per uur;  

• Steeds meer complexe schuldensituaties ontstaan doordat de vaste lasten van inwoners 
sterker stijgen dan hun inkomen. Dit is vooral het geval bij inwoners met een inkomen op het 
sociaal minimum. (Nota Schuldhulpverlening Delft 2019-2022 , blz. 162);  

• De meerderheid van de kinderen die opgroeien in armoede werkende ouders heeft (SER-
advies Opgroeien zonder armoede); 

• Schuldhulpverlening een wettelijke taak van de gemeente is; 
 

Overwegende dat: 

• De hoogte van het minimumloon direct (financiële) gevolgen heeft op armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening en daarmee op de (financiële situatie van de) gemeente; 

• Het wettelijke minimumloon gekoppeld is aan uitkeringen als de Bijstand en AOW en aan het 
toeslagenstelsel; 

• Een verhoging van het wettelijke minimumloon bij kan dragen aan de achtergebleven stijging 
van inkomen, ten opzichte van de stijging van de vaste lasten; 

• Het Nederlandse minimumloon lager is dan 60% van het mediane inkomen (14 Euro per uur), 
de ‘risk-of-poverty threshold’ (armoededrempel)3; 
 

Verzoekt het College: 

• Om middels een brief namens de gemeente Delft na uitspraak van de raad 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; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
      
SP: Lieke Van Rossum   
GroenLinks: Catherine Bij de Vaate  
PvdA: Willy Tiekstra 
CDA: Ineke van Geenen 
Onafhankelijk Delft: Jolanda Gaal 

 
1 Deze groep bestaat uit een aantal mensen die op of rond het WML betaald krijgen of een uitkering hebben, 
pensioengerechtigd zijn, mensen die in armoede leven, en mensen die solidair zijn. 
2 “Steeds meer complexe schuldensituaties ontstaan doordat inwoners onvoldoende inkomen hebben om hun 
vaste lasten te betalen. Dit is vooral het geval bij inwoners met een inkomen op het sociaal minimum. De 
hoogte van het inkomen is achtergebleven bij de stijging van de vaste lasten, zoals huur, energielasten en 
zorgkosten. In de minimaeffectrapportage die het Nibud in 2015 in Delft heeft uitgevoerd blijkt dat een aantal 
gezinssamenstellingen met een minimuminkomen onvoldoende inkomsten hebben om rond te kunnen komen.” 
3 Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_50 

https://delft.raadsinformatie.nl/document/9254604/1/2041796%20Delft%20voor%2014%20-%20lage%20inkomens%20(en%20Corona)%20in%20Delft
https://delft.raadsinformatie.nl/document/8836892/1#search=%22Nota%20Schuldhulpverlening%202019-2022%20van%20Delft%22
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/opgroeien-zonder-armoede
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_50

