
                      

    

         

     
MOTIE                      

                 

-Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.  
  

  
De raad van de gemeente Westervoort in vergadering bijeen d.d. 02-07-2018  
  

  
Onderwerp: : “Minimumloon voor iedereen”  
  

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Westervoort,  
  
Gehoord de beraadslaging, 

Overwegende dat;   
• de regering werknemers met een arbeidsbeperking door middel van 

loondispensatie onder het minimumloon wil laten werken;  
• de ratificatie van het VN-verdrag (2016) voor mensen met een beperking het 

vanzelfsprekend maakt dat mensen met een beperking dezelfde rechten 

hebben als mensen zonder beperking;  
• gemeenten de verplichting hebben lokaal inclusiebeleid in- en uit te voeren;  
• bij de gemeente Westervoort een inclusieve samenleving hoog op de agenda 

staat;  
• de VNG begrip hebben waar mogelijk te harmoniseren (18-4-2018), maar 

vinden de voorgenomen introductie van het loondispensatie daarvoor niet de 

aangewezen weg;  
• de gemeente gebonden is aan het landelijk beleid;  

  
Van mening dat;  

• een inclusieve samenleving inhoudt dat iedereen recht heeft op gelijke 

behandeling: van toegankelijkheid tot salaris;  
• er geen sprake is van gelijke rechten en gelijke behandeling als werknemers 

met een arbeidsbeperking onder het minimumloon werken;  
• de invoering van loondispensatie een verschuiving van problemen is die 

werknemers met de lasten opzadelt;   
• Westervoort een gemeente is waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook 

voor werknemers met een arbeidsbeperking;  
  

Verzoekt het college:  
  

• Een brief te schrijven aan het kabinet waarin de zorg wordt uitgesproken over 

het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder dan het minimumloon 

te betalen en hiermee ongewenste neveneffecten ontstaan. Zoals een lagere 

pensioenopbouw;   
  
en gaat over tot de orde van de dag.  
  

Ondertekening, naam en datum:  
  
P.A. Gompelman, SP      B.T.M. Schulte, GroenLinks   C. Tegelaar, PvdA  
De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: 11-06-2018  
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