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Hooggeachte heer Harbers,

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn 
onze buren, onze klasgenoten, onze collega's, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij 
ons. Hoe Nederlands zij zich In hun hoofd en/of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De afgelopen maanden hebben ruim 75.000 mensen vla http://www.zeziinalthuis.nl hun steun 
gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijfjaar In 
Nederland zijn. Dit Is veelal/vaak veroorzaakt door te lange asielprocedures en steeds bulten de 
schuld van de kinderen zelf. Ook in onze gemeente zijn er veel inwoners die eenzelfde mening 
hebben.

Onze gemeenteraad heeft zich In december 2018 breed uitgesproken om een dringend appel 
aan u te doen om het Kinderpardon ruimhartiger toe te passen. Daarnaast spoort de raad u aan 
om het stelsel van de asielprocedures en beroepsmogelijkheden te herzien, waardoor de looptijd 
terug wordt gebracht naar maximaal vijfjaar.

Wij willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze 
kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis In Nederland. 
Kinderen die uitgezet worden naar voor hen vreemde landen, doet de ontwikkeling van kinderen 
geweld aanl

Vanuit mijn positie als collega-bestuurder doe Ik een dringend beroep om te luisteren naar de 
stem van onze gemeenteraad en het kinderpardon In te zetten als een recht voor kinderen.

Hoogachtend,
cĩē burgemeeSten.van Rheden,

-Carol van-
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Motie vreemd aan de orde van de dag 
Kinderpardon gemeente Rheden

De gemeenteraad van Rheden, in vergadering bijeen op 18 december 2018,

Overwegende dat:

a. de langdurige asielprocedures (vaak langer dan 5 jaar) en de vele beroepsmogelijkheden die

het huidige stelsel met zich meebrengt de oorzaak is van de ontstane problematiek van het 
uitzetten van reeds 'gewortelde' kinderen met schrijnende situaties tot gevolg;

b. het criterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast, dat de afgelopen járen ruim 
95^0 van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen;

c. er in de gemeente Rheden, net als in veel andere gemeenten, brede steun bestaat om in 
Nederland gewortelde kinderen, die langer dan vijf jaar hier verblijven, hier te laten blijven, mede 
omdat Nederland en Rheden hun thuis is geworden;

d. de Kinderombudsman eerder heeft uitgesproken dat een kinderpardon recht moet doen aan 
kinderen. Kinderen uitzetten, naar landen die voor hen vreemd zijn, doet de ontwikkeling van deze 
kinderen geweld aan. De Kinderombudsman constateert dat het Kinderpardon in zijn huidige vorm 
geen recht doet aan de kinderen voor wie de regeling is bedoeld.
Zie: https://www.dekinderombudsman.nl/ul/crns/fck- 
uploaded/StandpuntAlternatiėfKinderpardon.pdf

e. een asielprocedure niet langer dan 3 jaar mag duren en dat dan alle juridische procedures en 
beroep afgewerkt dienen te zijn.

f. diverse gemeenteraden inmiddels gelijkluidende moties hebben aangenomen.
Zie: https://actie.degoedezaak.org/efforts/kinderpardoneemeenten

Draagt het college op:

1. bij de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor het ruimer toepassen van het 
Kinderpardon.

2. bij de staatsecretaris verder aan te dringen op een herziening van het stelstel van de 
asielprocedures en beroepsmogelijkheden zodat de maximale looptijd teruggebracht wordt naar 3 
jaar.

3. te zorgen dat de gemeente Rheden zich aansluit bíj de andere "Kinderpardongemeenten".

4. de raad, de andere gemeenteraden en de leden van de Staten-Generaal via afschrift van deze 
motie op de hoogte te stellen.
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