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Geachte griffies van de Nederlandse gemeenten,
 
De Raad van de gemeente Almelo maakt zich grote zorgen om de werkdruk bij zorgverleners
onder normale werkomstandigheden maar ook de werkdruk die vele malen hoger was en met
gevaar voor eigen leven tijdens de Coronacrisis.
De Raad van de gemeente Almelo heeft derhalve op 30 juni 2020 een motie aangenomen,
waarin zij de regering oproept met een plan te komen voor meer structurele waardering voor
zorgverleners met betere arbeidsvoorwaarden en betere salariëring.
 
Wilt u deze motie doorgeleiden naar uw gemeenteraad en het college van burgemeester en
wethouders van uw gemeente.
 
Alvast bedankt.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Horria Esslimani

Griffiemedewerker

Gemeente Almelo
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MOTIE


Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS), CU, CDA.
Medeindiener(s): Leefbaar Almelo


Titel motie: Meer waardering zorgverleners


De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 30 juni 2020,


Gehoord de beraadslaging,


Constaterende dat;
- De werkdruk bij zorgverleners onder normale omstandigheden al hoog is
- Deze werkdruk tijdens de Coronacrisis nog vele malen hoger was
- Dit door deze corona pandemie duidelijk aan het licht is gekomen 
- Zorgverleners zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor alle Corona patiënten 


thuis en in het ziekenhuis
- Deze inzet gepaard ging met zware werkomstandigheden, zoals helemaal ingepakt en met 


mondkapjes voor, wat werkelijk heel zwaar is
- Wij regelmatig hebben geapplaudisseerd voor deze mensen, alsmede natuurlijk ook voor alle 


anderen, die werkzaam zijn in het ziekenhuis
- Een eenmalige bonus van € 1000 een prachtig, doch incidenteel gebaar is
- Er structureel maatregelen genomen dienen te worden voor het zorgpersoneel


Overwegende dat;
- Zorgverleners al jaren te weinig financiële waardering krijgen voor hun werk
- Velen van hen nu nieuwe uitdagingen gaan zoeken met meer carrièremogelijkheden 
- De maatschappij aan het vergrijzen is, waardoor over 2 jaar 80.000 nieuwe zorgverleners 


nodig zullen zijn om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen
- Er te weinig instroom is van jonge gemotiveerde mensen 
- Er grote behoefte is aan adequate scholing voor zorgverleners
- Er een grote uitstroom van oudere zorgverleners dreigt
- De landelijke motie van SP en PvdA bijna is aangenomen in de Tweede Kamer
- De raad van Almelo bovengenoemde motie sympathiek vindt
- De afgesproken hervormingen en investeringen in de zorgsector niet in het gedrang moeten 


komen 
- Ziekenhuizen niet in de financiële problemen mogen komen door de nieuwe CAO
- Om deze CAO te betalen € 210 miljoen nodig is volgens Ad Melkert (voorzitter NVZ)


De Gemeenteraad van Almelo spreekt uit dat;
- Het nu het moment is om zorgverleners structureel meer te waarderen


Verzoekt de regering om;
- Met een plan te komen voor meer structurele waardering voor zorgverleners met betere 


arbeidsvoorwaarden en betere salariëring 
- Financieel bij te dragen
- Hierover in overleg te treden met de zorgverzekeraars en vakbonden







Verzoekt de Griffie deze motie onder de aandacht te brengen van;
- Het Rijk
- De Tweede Kamer der Staten Generaal
- Alle Nederlandse gemeenten op Nederlands grondgebied


En gaat over tot de orde van de dag.


Ondertekening door ondersteunende fracties:


Lokaal Almelo Samen  CDA


 D66  PvdA 


 SP  VVD


 CU  Lijst Çete


 PVA     PVV


 LA GroenLinks


 
Democraten.nu  Fractie Weinreder


Forum voor Rechts
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