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Beantwoording vragen ex. art. 33 RvO.

Geachte heer Hesse,
Naar aanleiding van uw vragen d.d. 12 november 2021 inzake Loon en zekerheid
voor cruciale beroepen. delen wij u het volgende mede.

Vraag 1
Deelt u de opvatting van de SP- fractie dat de sociale inhaalslag van onze stad
gepaard moet gaan met verhoging van de laagste lonen?
Antwoord 1
Ja die opvatting delen wij.
Vraag 2
Wat verdient de laagstbetaalde loonschaal in:
a. Schoonmaak van stadskantoor,
b. Wmo-vervoer, leerlingvervoer,
c. Huishoudelijke hulp,
d. Gemeenteambtenaren,
e. Brandweermensen,
f. Boa’s,
g. Vuilnisophalers,
h. GGD-medewerkers.
Antwoord 2
N.B. Alle onderstaande genoemde uurlonen zijn bruto en excl. eventuele toeslagen.
a. Het laagste uurloon van een schoonmaakmedewerker van het Stadskantoor
bedraagt € 11,44 (voor werknemers ouder dan 20 jaar).
b. Het laagste uurloon voor taxivervoer Wmo (Omnibuzz) en Leerlingenvervoer
(Taxi van Meurs) is € 11,62 (per 1 januari 2021 rijdend personeel (incl. 1,5%
loonsverhoging).

c. Het laagste uurloon van Hulp bij het Huishouden bij Meander is € 11,47
(loonschaal Hulp bij het Huishouden, periodiek 0, per 21 juli 202, het uurloon is
gebaseerd op 1.878 uur ex. Art. 1.1 lid 15 sub a).
d. Het laagste uurloon bij de gemeente is op dit moment € 12,40 ( voor de functie
van secretarieel-administratief medewerker).
e. Het laagste uurloon bij de Brandweer is € 11,58 per uur (laagst uitvoerende
functie manschap A/ brandwacht).
f. Het laagste uurloon voor de functie van BOA is op dit moment € 15,22.
g. Het laagste uurloon bij de Rd4 is € 13,28 voor de functie van ID-Belader (zij
werken op Milieuparken, in het assortimentsbeheer en bij inzameling (belader)).
h. Bij de GGDZL krijgt de medewerker met het laagste uurloon € 14,16 per uur.
Vraag 3
Op welke plekken verdienen mensen met cruciale beroepen, die direct of indirect in
opdracht van de gemeente werken, nog geen € 14,-/uur?
Antwoord 3
Tijdens de eerste en tweede Coronagolf is t.b.v. het openhouden van de
kinderopvang voor ouders werkzaam in de zogenoemde cruciale beroepen, de
volgende niet alomvattende lijst van sectoren/ beroepsgroepen door de
Rijksoverheid gedefinieerd:
Zorg, Onderwijs en kinderopvang, Openbaar vervoer, Voedselketen, Transport van
brandstoffen, Vervoer van vuilnis en afval, Media en communicatie, Noodzakelijke
overheidsprocessen en Continuïteit hulpdiensten.
Op basis van de antwoorden op de vragen 2a. t/m 2h. zijn dat alle bovenstaande
sectoren/ plekken, m.u.v. de BOA’s en de GGD-medewerkers.
Vraag 4
Wat gaat het College doen om de lonen van de onder punt 2 genoemde cruciale
beroepen, deze Onmisbaren, te verhogen?
Antwoord 4
In het nieuwste concept cao-akkoord tussen gemeenten (VNG) en vakbonden is
een verhoging van de laagste schalen naar € 14 per uur overeengekomen.
Bij aflopende contracten van onze opdrachtnemers zullen wij bij de aanbesteding
voor een nieuw contract een minimaal uurloon van € 14 in de laagst betaalde
functie, als uitgangspunt hanteren.
Vraag 5
Wat heeft het College sinds de in de toelichting genoemde raadsmotie actief gedaan
binnen de coalitie Minimumloon naar € 14,-?

Antwoord 5
Naar aanleiding van de aangenomen motie heeft het college op 11 augustus 2021
het standpunt van de raad schriftelijk overgebracht aan de toenmalige door de
Tweede Kamer aangestelde informateur Mariette Hamer met het verzoek deze
motie in te brengen bij de besprekingen voor de totstandkoming van een nieuw
kabinet.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Heerlen,
de gemeentesecretaris a.i.
L. Schouterden

de burgemeester,
drs. R. Wever
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