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nr . 21it02619
Motie aansluiting bij coalitie naar minimumloon € 14 ,

Aan de voorzitter van de gemeenteraad Kerkrade , 8 april 2021

De raad van de gemeente Kerkrade ,
in vergadering bijeen op woensdag 28 april 2021

constaterende dat :de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat het functioneren van onze samenleving sterkafhankelijk is van vaak onderbctaalde en ondergewaardeerde werkzaamheden ;dit beroepen betreft zoals zorgverlener, pakkelbezorger, vuilnisophaler, vakkenvuller in desupermarkt, handhaver ;Kerkrade vele inwoners heeft die ondanks hun onmisbare beroep een inkomen hebben waarmeeze officieel tot de werkende armen behoren en waarmee ze hun gezinnen niet of nauwelijkskunnen onderhouden ,

spreekt uit dat :
de gemeenteraad van Kerkrade de doelstelling onderschrijft van de coalitie Voor 14 ' om hetminimumloon naar 14 euro te krijgen .

verzoekt het college:de doelstelling te ondersteunen om het minimumloon naar 14 euro te krijgen en waar mogelijksteun te verlenen aan de lobby bij de landelijke politiek ( vorming nieuw kabinet), omdat het veleinwoners van Kerkrade direct aangaat en daarmee ook het besteedbaar inkomen in onzegemeente vooruit gaat



OnsKerkrade PVDA
Kerkrade

Lokaal Rinleding Kinspirasi
Alternatief

erBela ngenSP
Burg

KIRCHROA CDAKerkrade dicht bij de BurgersVirkade

OPK OUDERENPARTINKERKRADE
VOOR OUDEREN VAN NU EN MORGEN

verzoekt de griílie :een afschrift van deze motie aan alle gemeenteraden in Nederland te laten toekomen

en gaat over tot de orde van de dag .
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