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Motie Kinderpardon

Geachte heer Van Zanen,

Bij de stemmingen tijdens de raadsvergadering in de gemeente Emmen op B november zorS is
bijgaande motie over het Kinderpardon van de lokale fracties van Groen Links en D'66 aangenomen.

Het betreft kinderen die na een vaak jarenlang verblijfin ons land, na afloop van een asielprocedure toch
ons land moeten verlaten. De beweegredenen voor de indieners van de motie zijn dat deze kinderen
geworteld zijn in Nederland, in de Nederlandse cultuur geïntegreerd zijn en de Nederlandse taal spreken.
Het vertrek naar een voor hen vaak onbekende omgeving met andere gewoonten, zeden, cultuur, taal e.d.
is, volgens indieners, niet in het belang van het welzijn van deze kinderen.

Onze gemeenteraad heeft ons bij motie opgeroepen om in samenwerking met overige gemeenten bij de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen.
Daarom brengen wij de motie onder uw aandacht. Wij hebben de motie tevens gezonden aan de
staatsecretaris van Justitie en Veiligheid.

telefoon
t4 o59t

en wethouders van Emmen,

OSI*

de burgemeester,

VNG

I.A.A. Oosterhout

llilil ilu rililril ililril rffi ilil lltil tiltil



M2 
ROENLINKS D66 

Ck~P1_~O~ )~ 

Qc{&<- (~d;p~/C DAI5/P/t-é~!ICLII 
Dr6"6(CfL-/soPt.l/s) 

t95~ (WE/VVD/PVV) 

c/a:J ~I 

Motie 

Plaats: Emmen 

Datum: 8 november 2018 

Onderwerp: Kinderpardon 

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op maandag 5 november en donderdag 8 november 2018 

Overwegende dat: 

Er op dit moment in Nederland al ruim 50 'kinderpardongemeenten' zijn 

Er ongeveer 200 gemeenten nodig zijn om het op de agenda van de VNG te kunnen zetten en daadwerkelijk 
invloed uit te oefenen op het kabinetsbeleid 

Er binnen Emmen een brede steun bestaat voor de conclusie dat in de gemeenschap gewortelde kinderen 
die hier langer dan 5 jaar verblijven, ook definitief in Nederland te laten verblijven. Aangezien het thuis van 
deze kinderen in de Nederlandse maatschappij ligt 

Het 'meewerkcriterium' zodanig strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een 
kinderpardon kan krijgen 

Constaterende dat: 

Het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, de ontwikkeling van deze kinderen 
ernstig geweld aandoet en bovendien de lokale gemeenschap kan ontwrichten 

Verzoekt het college: 

In samenwerking met de andere gemeenten, bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor 
een oplossing voor deze kinderen. Bijvoorbeeld door een versoepeling van het meewerkcriterium 

En gaat over tot de orde van de dag 

Groenlinks Emmen D66 Emmen 

B. van der Woude T.C. Hoogeveen-Enzing 


