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Beantwoording van de vragen 
Inleiding:  
Het minimumloon bij een 40-urige werkweek is 9,56 euro. Dit wordt op een landelijk niveau geregeld, maar het zijn de 
gemeenten die het als eerste merken als dit tekortschiet. Dit komt terug in de aanvragen voor schuldhulpverlening, 
minimaregelingen of zorg.  
Naar aanleiding van dit artikel https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-zetten-zich-in-voor-hoger-
minimumloon.15289040.lynkx stelt Progressief Woerden dan ook de volgende vragen aan het college:  
 
Vragen:  
Is het college bekend met deze campagne?  
 
Antwoord:  
Het college is bekend met deze campagne.  
 
Is het college bereid onderzoek te doen naar de inkomensverhoudingen binnen het eigenlijke ambtelijke apparaat, 
bijvoorbeeld hoeveel mensen op dit moment onder de grens van 14 euro per uur vallen?  
 
Antwoord:  
De gemeente Woerden heeft geen medewerkers in dienst die het minimumloon verdienen. Onze laagste salarisschaal 
komt uit op € 11,80 per uur. Op dit moment hebben we één medewerker in loondienst (dus geen inhuurkrachten) met een 
uurtarief dat lager ligt dan € 14.  
 
Is het college het ermee eens dat 9,56 euro per uur te weinig is als minimumloon in een welvarend land als Nederland?  
 
Antwoord:  
Het college stelt zich op het standpunt dat inwoners die het minimumloon verdienen (financieel gezien) goed in staat 
moeten zijn om, naast de betaling van de vaste lasten, deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Een inkomen op 
minimumniveau moet geen reden zijn voor uitsluiting hiervan. Het college schat in dat het minimumloon hiervoor 
opgetrokken moet worden.  
 
Is het college welwillend om als gemeente Woerden zich aan te sluiten bij de andere gemeenten die deze campagne 
steunen?  
 

Myrte van de Klundert
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Antwoord:  
Het college heeft sympathie voor de campagne maar voelt zich niet geroepen om hier nu actief op te acteren. Het 
verhogen van het minimumloon heeft naast de financiën een impact op diverse beleidsterreinen. Om deze gevolgen in 
kaart te kunnen brengen is een discussie op landelijk niveau noodzakelijk. Een discussie die het college met 
belangstelling zal volgen.  
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