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Fractie GroenLinks Fractie SP    
 
 
Marike de Nobel Inge Verdaasdonk 
 

 
Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 

 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020 
 
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake de Begroting 2021 

Constaterende dat: 

-     Nederland een van de rijkste landen ter wereld is, maar een grote groep Bredanaars 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; 

-     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 opstaan voor een eerlijke verdeling van de 
welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro, omdat dat minimaal nodig is voor mensen 

om enigszins rond te kunnen komen: https://www.fnv.nl/getmedia/170fbf1e-52b0-41eb-b3c0-
46e38b84d921/Meer-bestedingsruimte-bij-een-hoger-minimumloon-Nibud-rapport-april-2020.pdf; 
-     Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de 
daaraan gekoppelde uitkeringen; 

Overwegende dat: 

-     De gemeente een sociale zorgplicht heeft voor alle Bredanaars; 
-     De gemeente Breda zich daarvoor wil inzetten met alle middelen die zij heeft; 
-     Een inkomen uit werk voldoende renderend moet zijn om uit de schulden te kunnen blijven en een 
te laag minimumloon een negatief effect heeft op de schuldenproblematiek in onze gemeente; 

-     Veel mensen die hard werken voor een modaal inkomen of minder, bijvoorbeeld in flexcontracten, 
onvoldoende meedelen in onze stijgende welvaart en bijvoorbeeld amper een huis kunnen huren; 
-     Breda tegelijk ook afhankelijk is van het landelijke beleid; 
 
Draagt het college op: 

Om met een brief aan te dringen bij de landelijke regering om het minimumloon te verhogen naar 14 
euro per uur en de raad te informeren over de resultaten. 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
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 ,voorzitter 

 
 
 ,griffier 


