
 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 

 

 

Datum: 15-11-2022 

 

 

Onderwerp : Loonkloof in de gemeente Midden-Groningen 

 

 

Toelichting: Op 14 november, equal pay day, staat er in de Trouw:  

“Op het loonstrookje blijft ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bestaan, aldus het CBS. Uit nieuwe 
cijfers blijkt dat vrouwen gemiddeld nog altijd 13 procent minder verdienen dan mannen.” 

Een verontrustend gegeven over de stand van de vrouwenemancipatie in Nederland. Omgerekend 
lopen vrouwen hierdoor tot wel €300.000,- mis ten opzichte van mannelijke collega’s. Vaak komt de 
loonkloof binnen een organisatie pas na intern onderzoek naar boven. Ook bij gemeenten is dit het 
geval. Zo bleek dat binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Amersfoort een verschil 
bestaat in het gemiddelde salaris van 6,3% in het nadeel van vrouwen. Mannelijke afdelingsmanagers 
verdienen naar 8 procent meer dan vrouwelijke afdelingsmanagers. Bij sommige functies loopt het 
verschil zelfs op tot meer dan 20%.  

De GroenLinks fractie vindt dan ook dat we er alleen zeker van kunnen zijn dat er geen sprake is van 
een loonkloof als dit middels een intern onderzoek is uitzocht. We zijn van mening dat een gelijke 
beloning voor mannen en vrouwen de standaard moet zijn. Sterker nog, beloningsdiscriminatie is bij wet 
verboden.   

 

 

 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  schriftelijk te beantwoorden: 

                                                                            of 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen  mondeling  te beantwoorden: 

 

➢ GroenLinks is van mening dat mannen en vrouwen voor hetzelfde beloond moeten worden. Is 
het college het hierin met ons eens? 

➢ Welke gegevens zijn bekend over een eventuele loonkloof tussen mannen en vrouwen 
werkzaam bij de gemeente Midden-Groningen? 

➢ In hoeverre is het college bereid om een onderzoek te starten of er in de organisatie van de 
gemeente Midden-Groningen sprake is van een loonkloof tussen mannen en vrouwen? 

 

 

Namens de fractie van GroenLinks, 
 
Roshano Dewnarain 
 



 

 
 

 
Algemene informatie:  Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit 
wordt gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke 
informatie waarbij een opvatting van het college  wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren 
als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 
aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 
ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 
tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare  raadsvergadering, na het verstrijken 
van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 
regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

