Geacht college en leden van de gemeenteraad,
Graag maak ik gebruik van de inspraakmogelijkheid voor inwoners van de gemeente Oss.
Dit naar aanleiding van de open brief van Lokaal FNV Maasland.
Ter verdere verduidelijking wil ik jullie nog een aantal gegevens verstrekken.
Wie hebben voordeel bij verhoging van het minimumuurloon naar 14 Euro?
Dit geeft voor 2,1 miljoen banen direct effect op het loon. Daarnaast zijn er 4,5 miljoen
uitkeringsgerechtigden, waaronder 3,4 miljoen AOW-ers.
Naar verwachting zullen ook de lonen van de mensen die net boven de 14 Euro verdienen stijgen.
Minimumloon blijft al jaren achter op de gewone lonen.
Alleen tijdens het begin van de 80-er jaren (in de vorige eeuw) liepen de CAO-lonen, het gemiddelde
loon en het minimumloon gelijk op. Daarna steeg het gemiddelde loon, terwijl het CAO-loon en het
minimumloon tot begin 90-er jaren ongeveer gelijk bleef. Maar daarna bleef het minimumloon ver
achter bij zelfs het CAO-loon.
Effect op de werkgelegenheid.
Empirische onderzoeken in verschillende landen waar recentelijk het minimumloon verhoogd is laten
allemaal hetzelfde zien, dat het niet of nauwelijks ten koste gaat van de werkgelegenheid. In de VS,
het VK en Duitsland werd vooraf gewaarschuwd voor grote effecten op de werkgelegenheid, maar
daar was na invoering van een (hoger) minimumloon niet of nauwelijks sprake van. Ook in Nederland
bleek na verhoging van het minimumjeugdloon dat dit nauwelijks effect had op de werkgelegenheid.
Aantal banen met minimumloon stijgt.
Tussen 2009 en 2017 zijn er 109.000 extra banen met een salaris tussen het minimumloon en 110%
van het minimumloon bijgekomen. Dit is een stijging met ongeveer 50%.
Armoede onder de werkenden.
Er leven 220.000 werkenden in armoede.
Een gezin met 2 werkende ouders en 1 kind kan met het minimumloon nergens in aanmerking
komen voor een sociale huurwoning. Gemiddelde wachttijd is landelijk 2,4 jaar en in Amsterdam
zelfs 5,5 jaar.
Vrije sector huren, laagste kale huurprijs is gemiddeld 920 Euro per maand. Een gezinsinkomen van
€ 4.600 is dan noodzakelijk. (Huidig inkomen 2 maal minimumloon is € 3.571,77 incl. vakantiegeld).
Bij een 38-urige werkweek moeten beide ouders € 13,97 per uur verdienen om hieraan te kunnen
voldoen.
Als gevolg van de Coronacrisis zal het aantal mensen die in armoede moeten leven naar verwachting
sterk toenemen.
De FNV ziet dat tienduizenden mensen op dit moment hun baan al zijn kwijtgeraakt en de banen van
nog eens 800.000 mensen op het spel staan. Vooral mensen met onzekere contracten worden
massaal op straat gezet door werkgevers, waaronder veel uitzendbureaus. Mensen met een oproep-

of 0-uren contract worden niet meer opgeroepen. Ook vele tienduizenden zogenaamde
zelfstandigen, die buiten elke regeling vallen, worden het slachtoffer.
Dit zal naar verwachting als resultaat geven dat enige 10-duizenden mensen extra voor hun
dagelijkse behoefte aan moeten kloppen bij de Voedselbanken.
Wat kan de gemeente Oss doen?
Het eerste antwoord van de gemeenten is dat er een CAO is, waarvan niet kan worden afgeweken.
Natuurlijk mag dit wel, de CAO is tenslotte een minimumbepaling, waarvan in positieve zin mag
worden afgeweken. Iedereen die minder verdient dan het gewenste minimumuurloon van € 14, kan
in zijn/haar schaal via extra periodieken op een niveau worden gebracht wat overeen komt met €
2.184 bruto per maand (Bij een 36-urige werkweek).
Dit is minder dan het maximum in schaal 3.
Daarnaast kan de gemeente als opdrachtgever bij aanbestedingen eisen dat werknemers
overeenkomstig het minimumuurloon van € 14 worden betaald.
Wat kunnen de gemeenteraadsleden hier aan doen?
Zij kunnen om te beginnen het college opdracht geven dit in de begroting voor 2021 op te nemen,
waarbij de CAO inderdaad als minimum wordt aangehouden.
Daarnaast kunnen, dat geldt dan speciaal voor de leden van landelijke partijen, de raadsleden hun
eigen politieke partij aanzetten tot het opnemen van deze wens in de verkiezingsprogramma's voor
2021. Natuurlijk zal ook de FNV de politieke partijen benaderen, maar alle hulp is welkom.
Omdat jullie in de raadsvergadering besluiten wat er met een ingezonden brief gebeurt, vraag ik jullie
om te besluiten deze in behandeling te nemen.
Ik dank jullie voor jullie aandacht en de gelegenheid tot inspreken.
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