
 
 

 
 

 
VERWORPEN, met 15 stemmen voor (CDA, SP, Groen Links, D66, PvdA, Burger Belangen 
Roosendaal, Christen Unie en Wezenbeek) en 18 stemmen tegen (Roosendaalse Lijst, VLP 
en VVD) 

Motie 6 
 

Voor 14 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 27 januari 2021,  
gehoord hebbende de beraadslagingen.  
 
Constaterende dat:  
• Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep inwoners in de 

gemeente Roosendaal 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’;  
• 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 en gemeenten opstaan voor een eerlijkere 

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 Roosendaal;  
• Wij ons daarvoor inzetten met de middelen die we hebben;  
• We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid;  
 
Verzoekt het college:  
1. Om door middel van een brief bij de landelijke regering aan te dringen op een verhoging van het 

minimumloon naar 14 euro per uur;  
2. De raad te informeren over de reactie en uitkomsten;  
 
Verzoekt de griffie:  
Om deze motie onder de aandacht te brengen van alle Nederlandse gemeenteraden; 
 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
SP, Marion Heessels 
PvdA, Michael Yap 
GroenLinks, Christian Villée 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
 


