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Uw brief van 
Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Bij de stemmingen tijdens de raadsvergadering in de gemeente Aa en Hunze op 18 oktober 2018 is 
de motie over het Kinderpardon van de lokale fracties van Groen Links en de PvdA aangenomen.

Wij bieden u deze motie aan en pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen.

Hoogachtend,

Namens het college van de gemeente Aa en Hunze, --^?r
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Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’

Kinderpardon

De gemeenteraad van Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 18 oktober 2018

Constaterende dat
- er op dit moment in Nederland al ruim 50 ‘kinderpardongemeenten’ zijn
- er ongeveer 200 ‘kinderpardongemeenten’ nodig zijn om de agenda van de VNG te kunnen 

zetten en daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het kabinet
- er binnen de gemeente Aa en Hunze brede steun bestaat voor de conclusie, dat in de 

gemeenschap gewortelde kinderen die hier langer dan vijfjaar verblijven ook definitief in 
Nederland te laten blijven omdat het thuis van deze kinderen hier ligt;

- het ‘meewerkcriterium’ voor het verlenen van ‘Kinderpardon’ zodanig strikt wordt 
toegepast, dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;

Overwegende
dat het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van deze 
kinderen geweld aandoet en bovendien de lokale gemeenschap kan ontwrichten;

Verzoekt het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze, bij de staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door 
versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondergetekenden:

Fractie van PvdA 
Kiena ten Brink

Fractie van GroenLinks 
Marie-Claire Neesen


