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Datum 13 februari 2019 De voorzitter van de Vereniging Nederlandse 
Ons kenmerk Gemeenten 
Behandeld door L. Dijkers Postbus 30435 
Doorkiesnummer (0318) 538603 2500 GK Den Haag 
Onderwerp Kinderpardon 

Geachte heer Van Zanen, 

Naar aanleiding van bijgaande motie van onze gemeenteraad wilden wij bij de staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid pleiten voor een oplossing voor een groep 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. 

Wij constateren dat op 29 januari 2019 de regeringscoalitie een akkoord heeft gesloten over het 
kinderpardon. Daarmee is dat onderdeel van de motie niet meer nodig. 

Als onderdeel van deze motie vragen wij u, namens de gemeente Veenendaal, er bij de minister op aan te 
dringen om werk te maken van het inkorten van de algehele asielprocedure, met het oog op de ontwikkeling 
van kinderen._ 

ndelijke groet, 
t r n w-thouders, 

rouw drs. A.P.W. van de ft 
secretaris 
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MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 

VAN DE FRACTIES CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, 
ProVeenendaal, SP, DENK i s- 23di.

Nummer 

Onderwerp: Kinderpardon 

De raad van de gemeente Veenendaal in vergadering bijeen d.d. 20 december 2018 

De Raad, 

Constaterende dat: 
- het uitgangspunt van het kinderpardon is dat kinderen na vijf jaar zijn geworteld en 

mogen blijven; 
- dat het meewerkcriterium van het Kinderpardon momenteel zo strikt wordt 

toegepast dat de meeste van deze in Nederland gewortelde kinderen een afwijzing 
krijgen; 

- dat een dergelijke uitzetting ook zijn weerslag heeft op de lokale samenleving; 
- reeds meer dan honderd gemeenten ons voorgingen in het aannemen van een 

vergelijkbare motie. 

Overwegende dat: 
- Kinderen zijn geworteld als ze vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij 

een verblijfsvergunning hebben aangevraagd 
- dat het uitzetten van deze in Nederland gewortelde kinderen naar landen die voor 

hen vreemd zijn, de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet en dat het 
voor deze kinderen dus van groot belang is dat zij hier mogen blijven; 

Roept het college op: 
1. Bij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor 

deze groep kinderen, bijvoorbeeld door de versoepeling van het meewerkcriterium 
van het Kinderpardon. 

2. Tegelijkertijd vragen wij het college bij de minister aan te dringen op een verkorting 
van de algehele asielprocedure. 

3. 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. 
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Raadsvergadering 20 december 2018 
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Fractie aantal voor tegen 
ChristenUnie 8 (J\2
VVD 5 
SGP 4
ProVeenendaal 4 v 
CDA 3 3

Lokaal Veenendaal 3 
D66 2 z 
DENK 1 / 
SP 1 / 
GroenLinks 1 / 
PvdA 1 / 
TOTAAL 33 21 12 


