
Gemeente Hengelo

Gemeenteraad van Hengelo
Postbus 18
7550AA Hengelo

Postbus 18
7550 AA  Hengelo

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum
Koppeling AOW Minimumloon 3383547 $datumond$

Geachte leden van de Raad,

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.

Bezoekadres E-mailadres
Burgemeester van der
Dussenplein 1

gemeente@hengelo.nl
Telefoonnummer
14-074

In onze brief met kenmerk 3372753 hebben wij u geïnformeerd over het vervolg op de
aangenomen motie “Koppeling AOW-minimumloon.” Inmiddels heeft er vervolgoverleg
plaatsgevonden met de VNG en een aantal andere grote gemeenten. Uit dit overleg is de VNG-lijn
gekomen dat zij (blijvend) inzetten op lobby voor bestaanszekerheid en bestaansminimum voor
alle inwoners. Met nadruk wordt hier ook de groep AOW’ers zonder aanvullend pensioen, of met
slechts een klein aanvullend pensioen meegenomen en benoemd.

Uw motie spreekt echter van een oproep aan de landelijke partijen de koppeling tussen AOW en
minimumloon voor álle AOW’ers te herstellen. Omdat de VNG-lobby in onze ogen niet volledig
voldoet aan de bedoeling van uw motie, sturen wij alsnog als gemeente Hengelo een brief aan het
huidige Kabinet en de Tweede Kamerleden. U vindt deze brief in de bijlage.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris, de burgemeester,
$handtekening$
$naam$

Bijlage: Brandbrief aan Kabinet en Tweede Kamerleden



 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Kabinet Rutte IV 
Tweede Kamer der Staten - Generaal 

Postbus 20018   
2500EA Den Haag  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Koppeling AOW-minimumloon 3383547  1 maart 2022 

Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

In de vergadering van 25 januari 2022 heeft de gemeenteraad de motie ‘oproep herstel koppeling 
AOW-minimumloon aangenomen.” De gemeenteraad van Hengelo draagt daarin het college op om 

een dringend beroep te doen aan alle partijen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer en in het 
Kabinet Rutte IV om de AOW-uitkeringen wél te blijven koppelen aan (de stijging van) het 

minimumloon.  
 

De oudere generatie heeft de afgelopen tien jaar al veel ingeleverd door het achterblijven van de 
indexatie van pensioenen. Met name ouderen zonder, of met slechts een klein aanvullend 

pensioen, dreigen verder in de problemen te komen. Bij deze verzoeken wij u derhalve om de 
koppeling tussen de AOW-uitkeringen en het minimumloon in stand te laten. 

 
In de bijlage vindt u de tekst met de volledige strekking van de motie. 

 
Met vriendelijke groet, 

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

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

 
 

 
 

Bijlage: Motie Gemeenteraad Hengelo “Koppeling AOW-minimumloon” 
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