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Wolbert Meijer

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: zaterdag 15 augustus 2020 14:21
Aan: Griffie
Onderwerp: Formulier ingevuld:  "Burgeragendering"
Bijlagen: sta-op-voor-14-gemeentebestuur-groningen (10).pdf; ingevuld_formulier.xml

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Referentie: GRO159748949992  

Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Naam en voorletters Tánczos E.G.W 

Adres van Goghstraat 47 

Postcode 9718 MR 

Woonplaats Groningen 

Telefoonnummer 06-38171078 

E-mailadres endre.tanczos@fnv.nl 

Evt. de organisatie of 
groepering die u 
vertegenwoordigt 

Voor14 Groningen 

Aantal handtekeningen 
(min. 50) 

180 

Onderwerp (max. 10 
woorden) 

Oproep verhoging wettelijk minimumuurloon naar 14 euro 

Reden / aanleiding (max. 
300 woorden) 

Het wettelijk minimumuurloon is op dit moment ongeveer 10 euro. 
Dit betekend dat iemand met een fulltime baan in Nederland niet 
zelfstandig kan rondkomen. Daarvoor is volgens Europese, en 
Nederlandse, maatstaven een uurloon nodig van 14 euro. Gevolg is 
dat zo'n 2,2 miljoen Nederlanders leeft op, of onder, de 
armoedegrens. Het zijn de gemeenten die moeten opdraaien voor 
de consequenties. Zo groeit 1 op de 5 kinderen in Groningen op in 
armoede. Het is ook een taak van de gemeente om iets te doen aan 
de oorzaken van armoede, niet alleen aan de gevolgen daarvan. 
Daarom vragen wij de gemeente om zich uit te spreken voor 14 
euro, om ook op deze manier op te komen voor de belangen van de 
eigen inwoners. 

Stellingen / vragen (graag 
kort en puntsgewijs, max. 
vijf punten) 

Is de gemeente het met ons eens dat iedereen die werkt recht heeft 
op een loon dat hem of haar in staat stelt zelfstandig rond te 
kunnen komen? 
Is de gemeente het met ons eens dat Nederland in principe rijk 
genoeg is om voor al haar inwoners een armoede vrij leven te 
kunnen garanderen? 
Is de gemeente het met ons eens dat je van 10 euro per uur niet 
fatsoenlijk rond kunt komen en dat verhoging naar 14 euro 
noodzakelijk is? 
Is de gemeente het met ons eens? 
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Overzicht van gegeven antwoorden 

vraag antwoord 

Deadline Graag agenderen voor 10 september vanwege de landelijke politiek. 
Denk hierbij aan Prinsjesdag en het schrijven van de 
verkiezingsprogramma's. 

Wanneer is de 
bespreking naar uw 
mening succesvol 
verlopen (max. 50 
woorden)? 

Als de hele raad zich voor een verhoging uitspreekt. 

Upload hier uw 
document met 
handtekeningen (max. 10 
MB) 

sta-op-voor-14-gemeentebestuur-groningen (10).pdf 

 


