Oss voor 14
Armoede
De gemeente heeft een sociale zorgplicht voor haar inwoners. Daar proberen we zo goed
mogelijk invulling aan te geven. Maar toch groeit in Oss nog steeds 1 op de 8 kinderen in
armoede op. De voedselbank verwacht een toename als de effecten van de coronacrisis
doorsijpelen. En de (werkende) armen hebben geldzorgen wat de eigen ontwikkeling en die
van hun kinderen in de weg staat. Het is dweilen met de kraan open om steun te bieden aan
degenen die het nodig hebben, en de gemeente heeft geen zeggenschap over de
belangrijkste oorzaak van het armoede- en schuldenprobleem. Terwijl het toch echt tijd
wordt om dit probleem bij de wortel aan te pakken. Hoe kunnen we dat dan doen?
Steun aan landelijke actie
Daarvoor moeten we als gemeenten aan de bel trekken in een gezamenlijke poging om
landelijke maatregelen te bewerkstelligen. De FNV voert in 47 gemeenten actie voor een
verhoging van het minimumuurloon naar € 14. We zijn ons ervan bewust dat we lokaal geen
lonen kunnen verhogen, maar we kunnen de werkende armen vanuit lokaal niveau wel een
politieke steun geven. Dat doet Osse SP dan ook graag. Wie roept B&W mee op om bij de
landelijke regering aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar € 14 per uur?
Hardwerken voor een schijntje
De afgelopen crisisperiode hebben de mensen in de cruciale beroepen er alles aan gedaan
om ons allen gezond te houden of te maken, om ons te voorzien van onze gemakken, om
Nederland draaiende te houden. Als het al niet duidelijk was voordien, dan moet het nu toch
duidelijk zijn geworden: wij kunnen hen niet missen. Veel van hen (mensen in de (thuis)zorg,
schoonmaak, winkels en distributiecentra) verdienen echter zo’n € 10 per uur en kunnen
daar niet of nauwelijks van rondkomen. Mensen moeten beloond worden voor hun werk,
dat is deel van onze moderne beschaving.
Niet ten koste van anderen
En wees niet bang dat verhoging van het minimumloon een bedreiging is voor de
arbeidsmarkt. Ervaringen in andere landen en recent onderzoek hebben namelijk
aangetoond dat verhoging van het minimumloon niet of nauwelijks invloed heeft op de
werkgelegenheid. 1 Ook komt er meer belasting binnen en wordt er minder uitgegeven aan
toeslagen.
BOOST
Leuke bijkomstigheid is dat het een boost geeft aan de plaatselijke middenstand: de
inkomensvooruitgang maakt het mogelijk om een keertje uit eten en op tijd naar de kapper
te gaan. Momenteel kunnen de harde werkers die rond het minimum verdienen zoiets niet
betalen. Als het minimumloon verhoogd wordt naar € 14 zul je zien dat het alles en iedereen
een boost geeft!
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https://www.cpb.nl/kansrijk-arbeidsmarktbeleid-update-minimumloonbeleid

