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Geacht raadslid,
Tijdens de raadsvergadering van maandag 12 november 2018 dienden de
fracties van de PvdA, Christenunie, SP, Gemeentebelangen Stadskanaal, D66 en
Lokaal Betrokken een motie met betrekking tot het kinderpardon in. Met deze
motie werd ingestemd door de indienende fracties en het CDA, waardoor de
motie met 19 van de 21 stemmen werd aangenomen. De VVD stemde, met
stemverklaring, tegen de motie in de ingediende vorm.
Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de
uitvoering van uw motie. Wij hebben staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
dhr. M. G. J. Harbers door middel van een brief op de hoogte gesteld van de
door u aangenomen motie. Deze brief is als bijlage bijgevoegd. In deze brief
hebben wij hem met klem verzocht een oplossing te vinden voor de kinderen
die in Nederland geworteld zijn.
Middels de tweede bijgevoegde brief hebben wij de commissie Zorg, Jeugd en
Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gevraagd druk uit te
oefenen op de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, teneinde een
oplossing te vinden voor de groep gewortelde kinderen.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer K. Sluiter. Zijn
telefoonnummer is 0599 631 631. Het e-mailadres is
gemeente(5)stadskanaal.nl. Vermeld hierbij altijd ons zaaknummer.

Met vriendelijke groet,

Raadhuisplein 1
9501SZ Stadskanaal

Postbus 140
9500 AC Stadskanaal

tel (0599) 631 631
fax (0599) 620 744

gemeente@stadskanaal.nl
www.stadskanaal.nl

iban NL38 BNGH 0285 0064 28
kvk nr. 01169424
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Ministerie van justitie en Veiligheid
Staatssecretaris M. G. J. Harbers
Postbus 20301
2500 EH 'S-GRAVENHAGE

, stadskanaei 5 december 2018
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uw kenmerk
uw brief ven
ons kenmerk
bijtegen

Z-18-G49Ö23/D/18/129366
1

onderwerp

motie Kinderpardon

Geachte heer Harbers,
De gemeenteraad heeft öns met eert motie verzocht uw aandacht te vragen
voor het huidige beleid met betrekking tot het Kinderpardon.
Kinderen die vijfjaar of langer in Nederland wonen zijn wat de meerderheid
van onze raad betreft geworteld in de samenleving. Ze nemen er aan deel en
beschouwen ons land als hun thuis.
Omdat het meewerkcriterium van het kinderpardon strikt wordt toegepast,
waardoor bijna geen enkel kind nog een kinderpardon kan krijgen, dreigen veel
van de gewortelde kinderen te worden uitgezet.
De gemeenteraad van Stadskanaal is van mening dat uitzetting van gewortelde
kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap
ontwricht, en de ontwikkeling van deze kinderen schaadt. Daarnaast is ook in
onze gemeente de steun groot om deze kinderen in Nederland te laten blijven.
Wij verzoeken u dan ook een oplossing te vinden voor de groep gewortelde
kinderen, die onder het huidige beleid uitgezet dreigt te worden. Een
versoepeling van het meewerkcriterium is van deze oplossing een voorbeeld.
Wij vernemen heel graag uw reactie.
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MOTIE
De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018,
Constaterende dat:
• Kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn als geworteld mogen worden
beschouwd. Zij nemen vaak al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen
ons land als hun thuis;
« Voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het
kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een
kinderpardon kan krijgen;
• Er wellicht ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren
« in veel gemeenten a! soortgelijke moties zijn aangenomen;
Overwegende dat:
• 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
aandoet;
• Er ook binnen onze gemeente een brede steun is voor deze kinderen bij klasgenoten,
ouders en andere direct betrokkenen om deze kinderen in Nederland te laten blijven;
« Het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor
een oplossing voor deze groep kinderen;
Verzoekt het college;
• Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor een
oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het
meewerkcriterium van het kinderpardon;
a En tegelijkertijd via de VNG druk uit te oefenen op de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen;
Én gaat over tot de orde van de dag
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Stadskanaal
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
De heer B. Roes
Postbus 30435
2500 GK DEN HAAG
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Geachte heer Roes,
De gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal heeft ons met een motie
verzocht uw aandacht te vragen voor het huidige beleid met betrekking tot het
Kinderpardon.
Kinderen die vijfjaar of langer in Nederland wonen zijn wat de meerderheid
van onze raad betreft geworteld in de samenleving. Ze nemen er aan deel en
beschouwen ons land als hun thuis. Omdat het meewerkcriterium van het
kinderpardon strikt wordt toegepast, waardoor bijna geen enkei kind nog een
kinderpardon kan krijgen, dreigen veel van de gewortelde kinderen te worden
uitgezet.
De gemeenteraad van Stadskanaal is van mening dat uitzetting van gewortelde
kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale gemeenschap
ontwricht, en de ontwikkeling van deze kinderen schaadt. Daarnaast is ook ih
onze gemeente de steun groot om deze kinderen in Nederland te laten blijven.
Wij willen u ais 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 heel graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,
bu rgero eestecenwethoud e rs

de heer GJ. van der Zanden
secretaris

Raadhuisplein 1
9501SZ Stadskanaal

Postbus 140
9500 AC Stadskanaal

mevrouw Ij.l
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tel (0599) 631631
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MOTiE
De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 12 november 2018,
Constaterende dat:
• Kinderen die vijf jaar of langer in Nederland zijn ais geworteld mogen worden
beschouwd. Zij nemen vaak. al volledig deel aan onze samenleving en beschouwen
ons land als hun thuis;
• Voor deze kinderen toch uitzetting dreigt, omdat het meewerkcriterium van het
kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een
kinderpardon kan krijgen;
• Er wellicht ook in onze gemeente kinderen zijn die in deze situatie verkeren
• In veel gemeenten al soortgelijke moties zijn aangenomen;
Overwegende dat:
» 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
aandoet;
• Er ook binnen onze gemeente een brede steun is voor deze kinderen bij klasgenoten,
ouders en andere direct betrokkenen dm deze kinderen in Nederland te laten btijven;
» Het noodzakelijk is om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor
een oplossing voor deze groep kinderen;
Verzoekt het college:
• Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid met klem te pleiten voor een
oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het
meewerkcriterium van het kinderpardon;
o En tegelijkertijd via de VNG druk uit te oefenen op de staatssécrêtarïs van.Justitie en
Veiligheid orn een oplossing te vinden voor de^e groep kinderen;
En gaat over tot de órde van de dag
Ingediend door
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