
Motie vreemd aan de agenda 

 

Raadsvergadering: 24 januari 2022 

Onderwerp:             Voorgenomen ontkoppeling AOW en Wettelijk Minimum Loon            

Agendapunt:            vreemd aan de agenda 

Ingediend door:       Marcel ten Have, SPD fractie 

De gemeenteraad van Drechterland, bijeen in de openbare vergadering van 24 januari 2022; 

Constaterende dat: 
- de hoogte van de AOW- uitkering sinds jaar en dag is gekoppeld aan de hoogte van 

het wettelijk minimum loon (WML); 
- de nieuwe regering voornemens is om deze koppeling los te laten door middel van 

daarop betrekking hebbende wetgeving, terwijl deze regering andere uitkeringen wel 
wil laten meestijgen met dit wettelijk minimum loon; 

- uitvoering van dit voornemen zou betekenen dat de koopkracht van met name AOW - 
gerechtigden zonder of met een gering pensioen (wederom) zou dalen; 

- pensioenen al vele jaren niet zijn geïndexeerd, ook niet voor hen met een gering 
pensioen, hetgeen de koopkracht van iedere pensioengerechtigde, maar zeker van 
mensen met een gering pensioen, negatief heeft beïnvloed; 

- AOW-gerechtigden net als iedere inwoner van Nederland recht hebben op 
bescherming door de overheid, ook in financiële zin; 
 

Overwegende dat:  

- de aanpak van de huidige regering - omtrent de voorgenomen ontkoppeling van de 
AOW en het wettelijk minimum loon- hoogstwaarschijnlijk ook voor gemeenten tot 
extra uitgaven zal leiden. Dit omdat gemeenten financiële steun moeten bieden aan 
AOW-gerechtigden met financiële problemen; 

- we als raadsleden, onderdeel van het openbaar bestuur, moeten trachten om de 
regering van voorgaande plannen af te brengen, met alle democratische middelen die 
ons ten dienste staan; 

- ook in andere gemeenteraden stemmen opgaan om hun college van B&W te 
verzoeken krachtig te protesteren tegen uitvoering van voorgaande  plannen. In de 
raad van Alkmaar wordt hierover op 27 januari 2022 gestemd; 

 
verzoekt het college van b&w: 

 
1. Binnen een week na deze raadsvergadering bij de regering in Den Haag schriftelijk 

krachtig te protesteren tegen de door deze regering voorgenomen ontkoppeling van 
de AOW - uitkering en het wettelijk minimum loon. 

2. Bij het op te stellen WMO-beleidsplan expliciet rekening te houden met weinig 
draagkrachtige senioren, zodat vanuit de gemeente direct maatwerk geboden kan 
worden en nagedacht wordt over initiatieven die hen kunnen ondersteunen.  

 
… en gaat over tot de orde van de dag. 
 

                                Stemming: 
 Vóór:       
                                                                                                                                          
 -----------------------------------------------------------------        
Tegen:                                                                                                                           
                                                                aangenomen 
                                                                verworpen 
       ingetrokken      
                                                                , de griffier.                                     


