Beste raadsleden van de gemeente Coevorden,
Als import Drent ben ik sinds 2004 woonachtig in de gemeente Coevorden. Vanaf dag één
heb ik het Drentse Noaberschap ervaren. De nieuwe buurman kwam matrassen brengen toen
we kwamen klussen, want die luchtbedden waren maar niks. De onderwijzer, de aannemer
en de schilder voetballen allemaal met elkaar en niemand doet belangrijk. Bij zoveel
onderlinge saamhorigheid past het niet dat de ongelijkheid en armoede alleen maar
toeneemt, vooral nu ook door de corona crisis rake klappen vallen. In een land als Nederland,
dat structureel in de top 10 van rijkste landen ter wereld staat is dat niet alleen oneerlijk en
pijnlijk maar ook pertinent onnodig. Daarom roep ik de Gemeenteraad van Coevorden op om
zich uit te spreken voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro, voor een eerlijkere
verdeling van de welvaart en voor een Coevorden waar niemand in armoede leeft.
Mijn actie is onderdeel van een landelijke campagne “VOOR14” van de vakbond FNV. De campagne
heeft tot doel de welvaart in Nederland eerlijker te verdelen, te beginnen door het verhogen van het
minimumuurloon van de huidige 10,21 euro (bij een werkweek van 38 uur) naar 14 euro in 2022.
Waarom 14 euro?
Het streven naar 14 euro komt niet uit de lucht vallen, dit is het bedrag wat op basis van
berekeningen van de FNV en Nibud is vastgesteld als leefbaar inkomen. Want een eerlijk,
gelijkwaardig minimumloon gaat niet alleen over de huur en boodschappen kunnen betalen
maar ook over waardigheid, soms iets kunnen drinken op een terras of een bos bloemen op
tafel. Bovendien zou volgens richtlijnen van het Europees Parlement, het minimumloon
overeen moeten komen met 60% van het mediaan inkomen. In Nederland staat dat
percentage momenteel op 43%, met een minimumloon van 14 euro per uur, komen we weer
dichter in de buurt van de 60. Zo zorgen we voor een eerlijke verdeling van de welvaart en
een leefbaar inkomen voor iedereen. Iedereen, want een verhoging van het minimumloon
gaat niet alleen over werkenden maar ook over mensen met een uitkering zoals AOW en
bijstand, die gekoppeld zijn aan het minimumloon. Het huidige minimumloon ligt volgens het
Nibud al op de ‘Kans op Armoede Grens’ maar de uitkeringen liggen daar nog ver onder. We
willen dan ook benadrukken dat die koppeling essentieel is. Maar naast leefbaarheid en
armoedebestrijding gaat dit bedrag ook over verhouding. Want een hoger minimumloon
betalen kán. De arbeidsproductiviteit neemt al jaren toe en Nederlandse bedrijven en
ondernemers maken hoge winst. In plaats van hoge winstuitkeringen en bonussen voor
aandeelhouders en bazen kunnen we zorgen dat deze groei leidt tot structureel betere
beloning voor werknemers.
Waarom is dit een zaak voor de gemeente?
De gemeente speelt een cruciale rol in het uitvoeren van landelijk beleid maar heeft ook een
verantwoordelijkheid om de landelijke politiek tot orde te roepen als een situatie onwerkbaar
wordt. Gemeenten draaien al jaren op voor bezuinigingen. We zien lokaal toenemende
armoede en schulden, een oververhitte woningmarkt, steeds minder ruimte voor vrijwilligers
en mantelzorgers maar ook belastingontduiking, torenhoge winsten en dividenduitkeringen en
hoge subsidies voor het bedrijfsleven. Dat geeft aan, het geld is er, de politieke wil om dat
eerlijk te verdelen is er niet. En dat raakt veel Coevordenaren. Zij die aan het eind van elk
salaris een stuk maand overhouden, die puzzelen met boodschappenlijstjes en ingewikkelde
toeslagenstelsels, die zijn vergeten hoe het is om je niet druk te maken over geldgebrek.
Jonge mensen die niet durven te dromen van een eigen huis, ouders die hun kinderen nooit
mee kunnen nemen op vakantie en essentiële werknemers voor wie de voedselbank
onmisbaar is. Een hoger minimumloon zou voor veel individuen en gezinnen een enorm
verschil maken, maar het geeft ook ruimte en vrijheid voor lokaal bestuur om geld anders te
besteden.

Kortom, ik vind, met vele andere die zich landelijk sterk maken voor dit doel, dat een hoger
minimumloon een goede eerste stap is om de groeiende en schrijnende
inkomensongelijkheid in Nederland aan te pakken. Ik hoop dat u zich als gemeenteraad wilt
uitspreken voor het belang van 14 euro per uur voor iedereen.

Ik reken op u.
Hartelijke groet,

Dirkjan Bours
Vrijwillige actieleider van Coevorden voor 14

Coevorden voor 14
Ik vertel u graag meer en wordt hierbij ondersteund door FNV organizer Endre Tánczos
Neem contact op met dirkjanbours@gmail.com of bel 0647436424
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