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De gemeenteraad heeft ons met een motie verzocht om uw aandacht te vragen voor het huidige 
beleid met betrekking tot het Kinderpardon. 

Kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen zijn wat de meerderheid van onze raad 
betreft geworteld in de samenleving. Zij nemen er deel aan en beschouwen ons land als hun 
thuis. Wij hebben de staatssecretaris in de bijgaande brief verzocht om een oplossing te vinden 
voor deze groep gewortelde kinderen. 

Wij willen u als voorzitter van de commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten vragen druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid, om tot een oplossing te komen voor de groep gewortelde kinderen die uitgezet 
dreigt te worden. 

Wij vernemen graag uw reactie, 

Hoogachtend, 
Burgemeester e thoud van Veendam, 

Burge Secr 
S.B. Swi ra H. C 
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~ gemeente Veendam 

Aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
dhr. M. Harbers 
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 

E-mail adres: info@Veendam.nl 
Tel. nummer: 0598 652222 

Bijlagen: Motie Kinderpardon 
Verzenddatum: 23-1-2019 

Betreft: Motie kinderpardon 

Geachte heer Harbers, 

De gemeenteraad heeft ans met een motie verzocht om uw aandacht te vragen voor het huidige 
beleid met betrekking tot het Kinderpardon. 

Kinderen die vijf jaar of !anger in Nederland wonen zijn wat de meerderheid van onze raad 
betreft geworteld in de samenleving. Zij nemen er dee! aan en beschouwen ans land als hun 
thuis. 

Als het meewerkcriterium van het kinderpardon strikt wordt toegepast, waardoor bijna geen 
enkel kind nag een kinderpardon kan krijgen, dreigen veel van deze in Nederland gewortelde 
kinderen te warden uitgezet. 

De gemeenteraad van Veendam is van mening dat uitzetting van gewortelde kinderen naar 
landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van de kinderen schaadt en de lokale 
gemeenschap ontwricht. De steun in onze gemeente is groat om deze kinderen in Nederland te 
laten blijven. 

Wij verzoeken u dan oak een oplossing te vinden voor de groep gewortelde kinderen, 
bijvoorbeeld door de versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon. Daarnaast 
verzoeken wij u om het aanvraagproces voor asiel zodanig in te richten, dat dit proces ruim 
binnen een periode van 5 jaar moet warden afgerond. Wij sturen een afschrift van deze brief 
naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om oak via de VNG aandacht voor deze 
kwestie te vragen. 

Wij vernemen graag uw reactie, 

an Veendam, 
( 
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