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Geachte raad, 

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad van Kerkrade de 
bijgevoegde motie Kinderpardon behandeld en unaniem aangenomen. 
De gemeenteraad van Kerkrade verzoekt de raden van de Nederlandse gemeenten de 
motie ter besluitvorming te agenderen en de uitslag van de stemming en het gevoelen 
van de raden aan de staatssecretaris kenbaar te maken. 

Hoogachtend, 
De griffier, 
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Motie Kinderpardon 

De raad van de gemeente Kerkrade, 

in vergadering bijeen op 25 juni 2014, 

overwegende: 
e dat Staatssecretaris Teeven onlangs is gekomen meteen pardonregelingtot verblijf voor 

zogenaamde 'gewortelde kinderen', en hij hiermee vele kinderen en ouders uit een 
probleemsituatie heeft geholpen; 

e dat deze regeling niet geld voor kinderen die onder het toezicht vallen van gemeenten 
waardoor een onbegrijpelijke uitsluiting plaatsvindt en een inhumane situatie ontstaat; 

o dat een overweldigende meerderheid van burgemeesters in Nederland, het initiatief van de 
burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik om opnieuw te kijken naar de afgewezen 
aanvragen voor het kinderpardon, hebben ondersteund; 

» dat onze burgemeester, de heer Jos Som, dit initiatief ook heeft ondersteund; 
» dat de oproep aan de Staatssecretaris ondersteuning verdient vanuit de gemeenteraad als 

vertegenwoordigend orgaan van de lokale samenleving; 

spreekt uit: 
« zijn waardering voor het initiatief van de gezamenlijke burgemeesters; 
o zijn ondersteuning van burgemeester Som van Kerkrade inzake de ondertekening van het 

initiatief; 
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besluit: 

® aan staatsecretaris Teeven, de gevoelens van deze raad zoals verwoord in deze motie, middels 
een schrijven kenbaar te maken; 

« deze motie per ommegaande door te sturen naar alle gemeenteraden in het land met het 
verzoek deze ter besluitvorming te agenderen en de uitslag van de stemming en het gevoelen 
van de raden aan de staatsecretaris kenbaar te maken; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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