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Geachte leden van de raad, 
 
Hieronder leest u de antwoorden op de schriftelijke vragen van Groen Links aan het College 
betreffende een eventuele loonkloof tussen mannen en vrouwen in de gemeentelijke organisatie 
van Midden-Groningen. 
  
➢ GroenLinks is van mening dat mannen en vrouwen voor hetzelfde beloond moeten worden. Is 

het college het hierin met ons eens? 

Antwoord: Ja, het college is dit eens met u. 

 

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

Antwoord: Er is op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er een loonkloof tussen 
mannen en vrouwen binnen dezelfde functies is binnen de gemeente Midden-Groningen. 
Hierbij is een aantal feiten van belang. 

Om te beginnen zit circa 70%  van al onze medewerkers op het maximumbedrag van zijn of 
haar salarisschaal. 

Daarnaast zijn alle functies beschreven en gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem 
van HR 21.  Deze beschrijving en waardering is organiek en staat los van degene die de 
functie bekleedt. 

De functie wordt ingedeeld in een salarisschaal, met een minimum en een maximum bedrag. 
Deze schaal staat los van degene die de functie vervult. 

. 



Een zelfde functie wordt in lang niet alle gevallen op hetzelfde moment door zowel een man 
als een vrouw bekleedt, waardoor onderzoek naar een eventuele loonkloof binnen dezelfde 
functie niet goed mogelijk is. 

Daar komt bij dat een medewerker bij het in dienst treden afhankelijk van zijn kennis en 
ervaring hoger of lager in de loonschaal van de functie wordt ingepast.  

Naast kennis en ervaring van de kandidaat is de situatie op de arbeidsmarkt van de 
betreffende functie van invloed op de hoogte van het salaris waarop iemand worden ingepast 
in de salarisschaal van die functie. 

Voorts kan het zijn dat een medewerker in een hoger of lager tempo opklimt in zijn 
salarisschaal afhankelijk van de mate waarin hij/zij slechter of beter functioneert. 

Tot slot zijn er veel medewerkers die nog salarisgaranties hebben ten gevolge van een 
reorganisatie. Dit betekent dat zij een hoger salaris hebben dan medewerkers die later in 
dienst zijn gekomen op dezelfde functie.  

 

➢ 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? 

Antwoord: Gezien het bij vraag twee geconstateerde verwachten wij niet dat een onderzoek 
veel gegevens zal opleveren waarmee een betrouwbaar causaal verband is aan te tonen 
tussen de hoogte van het salaris en het feit dat een functie door en man of een vrouw wordt 
vervuld. Om deze redenen zien wij geen aanleiding een onderzoek naar de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen te (laten) verrichten. 

 

 

 

 
  
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen  
  
  
  
  
A. Hoogendoorn  H.J.W. Mulder  
Burgemeester  Gemeentesecretaris  
 


