
From: Griffie | gemeente Meierijstad <Griffie@meierijstad.nl>
Sent: maandag 14 januari 2019 10:45:04
To: Griffie | gemeente Meierijstad
Cc:
Subject: Motie kinderpardon gemeente Meierijstad
Attachments: Motie HvS Kinderpardon-aangenomen.pdf 

Geachte raadsleden,

Door de gemeenteraad van Meierijstad is op 20 december 2018 de Motie kinderpardon aangenomen.
De betreffende motie treft u in de bijlage aan.

Tot slot
Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan de heer E. Franken, griffier van de gemeente Meierijstad, via telefoonnummer 14 0413 of via 
E-mail: griffie@meierijstad.nl.

Met vriendelijke groet,

A. van de Burgt
Griffie gemeente Meierijstad

Email: avandeburgt@meierijstad.nl - Tel: +31 (413) 381 995

Stadhuisplein 1 - 5461KN Veghel - www.meierijstad.nl - info@meierijstad.nl - tel 14 0413 
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Motie kinderpardon

De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 20 december 2018,

overwegende dat:

r kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij
een verblijfsvergunning hebben aangevraagd.
. de meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zijen/of hun ouders te weinig
hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium.
. het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen
enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen; lnmiddels wordt 98% van de
aanvragen afgewezen.

' wetenschappelijk onderzoek aantoont dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland
wonen en uitgezet worden, chronische stress hebben en extreem kwetsbaar zijn.

constateert dat

o momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen
uitzetting dreigt naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken.
o het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale
gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoeU
. het noodzakelijk is om indringend te pleiten bij het nieuwe kabinet om de procedure van
het Kinderpardon te versoepelen. Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die
langer dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven,
omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt.

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;
. deze motie te versturen naar alle gemeenten en de leden van de 2e kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.

ctie Hart voor Sch ijndel
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