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Geachte heer Van Zanen,

Tijdens de raadsvergadering in de gemeente Valkenburg aan de Geul is op 14 januari jl 
bijgaande motie over het Kinderpardon aanvaard. De lokale fracties van CDA, VSP, AB en PGP 
stemden voor. De WD stemde tegen.

Onze gemeenteraad heeft ons college bij motie dringend verzocht bij u te pleiten voor actie 
richting het kabinet. Wij hopen op een menselijke oplossing voor ruim 400 kinderen door een 
versoepeling van het meewerkcriterium. Daarnaast zou er met spoed gewerkt moeten worden aan 
het verkorten van de doorlooptijden van asielprocedures waardoor worteling in de samenleving van 
kinderen die geen recht hebben op verblijf in Nederland, zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Een kopie van de motie treft u bijgaand aan. Wij hebben de motie tevens gezonden aan 
staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid.

Ter kennisgeving wordt een kopie van deze brief aan de gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul 
gezonden.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Valkenburg aan de Geul,

algemeen directeur/gemeentesecretaris
dr. J.J. Schrijen 
burgemeester
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Motie, vreemd aan de orde van de dag over ‘kinderpardon’.

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, in vergadering bijeen op maandag 14 januari 2019,

Overwegende dat:
» erop dit moment in Nederland al minstens 144 gemeenten ‘kinderpardongemeenten’ zijn;
« dat het verdrag van de Rechten van het Kind strikte voorwaarden stelt ten aanzien van veiligheid, 

bescherming en rechten voor kinderen;
« er meer gemeenten nodig zijn om dít onderwerp opnieuw op de agenda van de VNG te zetten om 

vervolgens daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen op het regeringsbeleid;
* wij inschatten dat er in onze gemeente brede steun bestaat voor de conclusie dat in de 

gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven, definitief in 
Nederland moeten kunnen verblijven, omdat het thuis van deze kinderen in de Nederlandse 
samenleving ligt;

» het ‘meewerkcriterium’ zodanig strikt wordt toegepast dat gewortelde kinderen veelal niet in 
aanmerking komen voor een kinderpardon,

constaterende:
» dat ruim 400 kinderen die in de Nederlandse gemeenschap geworteld zijn doordat ze (vaak veel) 

langer dan vijfjaar in Nederland verblijven en dus hier thuis zijn;
« deze kinderen in feite ‘Nederlandse’ kinderen zijn;
* het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd en veelal onwerkelijk en voor 

hen vaak onveilig zijn, de ontwikkeling en bescherming van deze kinderen ernstig geweld aandoet 
en daardoor de rechten van het kind ernstig worden aangetast;

spreekt uit:
« het uitzetten van deze kinderen in strijd is met het VN-kinderrechtenverdrag;
9 de ontwikkeling van gewortelde kinderen ernstig wordt geschaad wanneer ze onder dwang 

uitgezet worden naar het geboorteland van hun ouders;
« zichzelf te beschouwen als een ‘kinderpardongemeente’;

en verzoekt het college dringend:
» bij de VNG te pleiten voor actie.richting het kabinet en bij de staatssecretaris van Justitie en 

Veiligheid voor een menselijke oplossing voor de eerder genoemde ruim 400 kinderen;
» bij of via genoemde partijen te pleiten voor een versoepeling van het meewerkcriterium en met 

spoed te werken aan verkorting van doorlooptijden van asielprocedures waardoor worteling in de 
samenleving van kinderen die geen recht op verblijf in Nederland hebben zoveel mogelijk wordt 
voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,

namens de CDA-fractie;

namens de VSP-fractieu^ į

namens de AB-fractie:

namens de PGP-fractie:


