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Motie

Versoepeling meewerkcriterium kinderpardon en versnelling asielprocedures

Geachte heer Van Zanen,

Naar aanleiding van bijgaande motie van onze gemeenteraad hebben wij bij de staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid gepleit voor een oplossing voor een groep van 400 kinderen, die 
opgegroeid en geworteld zijn in onze samenleving en al langer dan 5 jaar wachten op een 
verblijfsvergunning, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het 
Kinderpardon.

Tevens hebben wij daarbij de regering met klem opgeroepen om werk te maken van het 
inkorten van de asielprocedures, met het oog op de ontwikkeling van kinderen.

Wij verzoeken u om de motie van de gemeenteraad bekend te maken bij de leden van de VNG, 
met de bedoeling om gezamenlijk druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Gennep,

De burgemeester,

evrouw J.M. Nijland De heer P.J.H.M. de Koning
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MOTIE
ingevolge artikel 42 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de 

gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel nr. : (In te vullen door de raadsgriffìe)

Keuze:
- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. ...

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2018

Onderwerp: KINDERPARDON

De Raad,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

« er 400 kinderen opgegroeid en geworteld zijn in onze samenleving, in 
Nederland, die al langer dan 5 jaar wachten op een verblijfsvergunning;

« Het meewerkcriterium van het huidige Kinderpardon zo strikt wordt 
toegepast dat bijna geen enkel kind meer een pardon kan verkrijgen.

Overwegende dat:

» dit bij deze kinderen veel verwarring, onzekerheid en angsten geeft;
* het uitzetten van deze kinderen naar landen, die voor hen vreemd zijn, de 

lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen 
geweld aan doet.

« Reeds 50 gemeenten het initiatief hebben genomen om het standpunt dat 
deze kinderen "Al Thuis Zijn" te onderschrijven.

» Wij inmiddels vanuit de gemeente de plicht hebben vanuit de jeugdwet en 
het Internationaal Kinderverdrag deze kinderen te beschermen; nu en ín 
de toekomst.

Van mening zijnde dat:

« deze kinderen niet bekend zijn met hun thuisland en de taal van het 
thuisland niet meer spreken;

« deze kínderen volledig geïntegreerd zijn in onze samenleving;
« deze kinderen klasgenoten, teamgenoten, kerkgenoten, buurkinderen en 

collega s zíjn



Verzoekt het college:

* 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 tevens via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen 

» De Regering met klem op te roepen werk te maken van het inkorten van de 
asielprocedures, waarmee we dan rekening houden met de ontwikkeling van 
kinderen.

Anke Sonnemans 
Fractie D66

Ondertekening en naam:

En gaat over tot de orde van de dag

Luc Brouwers 
Fractie PvdA


