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Geachte leden van het bestuur,

Bijgaand ontvangt u een afschrift van de brief die wij op 3 juli jl. aan de minister hebben 
gestuurd inzake de motie ‘minimumloon voor iedereen’.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Purmerend, 
de secretaris, de burgemeester,

bijlage(n): Geen

behandeld door: M. de Goede telefoon: 0299-452702

bezoekadres stadhuis: 
postadres:

Purmersteenweg 42 
Postbus 15 
1440 AA Purmerend

telefoon:
fax:
website:

0299 - 452 452 
0299-452 124 
www.purmerend.nl
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Maatschappelijk Domein
De minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
De heer W. Koolmees 
Postbus 90801 
2509 LV DEN HAAG

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 
1442280

datum
3 juli 2018

onderwerp
Motie Minimumloon voor iedereen

Excellentie,

Op 31 mei 2018 is tijdens de raadsvergadering in de gemeente Purmerend met grote 
meerderheid een motie van de SP aangenomen betreffende het onderwerp “minimumloon 
voor iedereen”.

In het plenaire debat van 26 april 2018 heeft u gesproken over het afschaffen van het 
minimumloon voor mensen met een arbeidshandicap en deze te vervangen door 
loondispensatie.

Het minimumloon is in het leven geroepen om werkende inwoners van Nederland te 
beschermen tegen uitbuiting en een minimum bestaansniveau te garanderen. Tussen 
mensen met een arbeidshandicap en regulier werkende mensen maakt de wetgeving rond 
minimumloon geen onderscheid.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken naar maximale vermogen en 
verdienen daarvoor een passende beloning, ten minste het minimumloon. Hiermee maken 
mensen met een arbeidshandicap echt deel uit van de maatschappij.

Daarom verzoeken wij u het minimumloon te handhaven voor mensen met een 
arbeidshandicap.

Een afschrift van deze brief wordt naar de VNG gestuurd.

Hoogachtend,

ćeļmcŗęmmćs' de burgem|feśí

bijlage(n): Geen

behandeld door: S. Muller telefoon: 0299-452126

bezoekadres stadhuis: Purmersteenweg 42
postadres: Postbus 15
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telefoon:
fax:
website:
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