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Bijlage (n )1
Geachte heer / mevrouw ,
Hierbij doen wij u toekomen een unaniem door de gemeenteraad van Kerkradeaangenomen motie betreffende steun voor koppeling AOW -uitkeringen aan deverhoging van het minimumloon .
De gemeenteraad van Kerkrade is van mening dat de bestaande koppelingtussen AOW en minimumloon moet blijven , omdat gepensioneerden andersfinancieel nog verder op achterstand worden gezet . Dit ook gelet op het feit datde beoogde reparatie middels belastingvoordelen niet zal werken voorgepensioneerden met enkel AOW of AOW met klein aanvullend pensioen ,omdat deze mensen geen of nauwelijks belasting betalen .
Het gemeentebestuur van Kerkrade roept gemeenten op zich hierbij aan tesluiten en aldus een luid en duidelijk signaal aan kabinet en de Tweede Kamer
af te geven dat de voorgenomen tijdelijke ontkoppeling zeer ongewenst is .

Het College , De secretaris,

dr . T.P. Dassen Housen R.M.J.S. Stijns
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Motie vreemd aan de orde .
De raad van Kerkrade bijeen op 26 Januari 2022
Gelet op artikel 33 van het reglement van orde van de raad

Overwegende dat:

.
.

Het nieuwe aangetreden kabinet voornemens is om de AOW uitkeringen niet te koppelen aande deel ontwikkelingen van het minimumloon
Datde bijstandsuitkeringen wel gekoppeld worden aan de verhoging van 7,5 % van hetminimumloon
Dat hierdoor gepensioneerde verder achter gaan lopen op mensen met een minimumloon enandere uitkeringen .

• Dat de beoogde reparatie middels belastingvoordelen niet zal werken voor gepensioneerdenmet enkel AOW os AOW met klein aanvullend pensioen , omdat deze mensen geen ofnauwelijks belasting betalen .
• Dat deze groep in Nederland uit ongeveer vijfhonderdduizend mensen bestaatDat het Centraal Planbureau heeft doorgerekend dat hierdoor opnieuw vooral gepensioneerdemet enkel AOW en of klein aanvullend pensioen financieel nog verder in de kou komen te staan ,
is van mening dat :
Alle mogelijkheden om druk uit te oefenen op de Tweede Kamer om dit onzinnig plan niet uit te
voeren , benut moeten worden ;
Dat liefst alle gemeenteraden in Nederland zich sterk zouden moeten maken om op te roepen zichhierin te laten horen , bij het Kabinet en de Tweede Kamer .
Dat hiermee kan worden aangetoond dat de rechtstreekse vertegenwoordigers van de gemeentesin Nederland faliekant tegen dit plan zijn en daarmee ook wordt aangetoond dat hiervoor geendraagvlak bestaat in ons land
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Roopt het college van burgemeester en wethouders op :
Een brief op te stellen en naar Tweede Kamer en Kabinet te sturen met het standpunt van de
gemeente om de AOW uitkeringen wél te koppelen aan de stijging van het minimumloon . Een
afschrift naar alle andere colleges en gemeenteraden te sturen met het verzoek om dit te steunenan ook een eigen bericht naar Tweede Kamer en kabinet te sturen .
En gaat over tot de orde van de dag

Met vriendelijke groetfractie Ons KerkradeJohn Roland fractievoorzitterEmail : info@onskerkrade.nl

Paul Boumans, fractievoorzitter CDA Kerkrade
Betty Bremen -Munsters , fractievoorzitter Lokaal Alternatief
Wim de Groot, fractievoorzitter VVD Kirchroa
Alexander Geers , fractievoorzitter Burgerbelangen
Marianne Laumann , fractievoorzitter SP Kerkrade
René van Drumen , fractievoorzitter PvdA Kerkrade
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