
. * .
GEMEENTE
HAAKSBERGEN

Staatssecretaris Ministerie Justitie en 
Veiligheid
T.a.v. de heer Harbers 
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG

Uw kenmerk :
Uw datum :
Behandeld door : Aaftink, BG, Bert 
Telefoonnummer: (053) 573 45 67

Zaaknummer : ~Z./KiS /oŭ'i-z.1 
Kenmerk : O-—
Bijlagen : 1

3 0 NOV. 2018
Onderwerp: Motie Kinderpardon gemeente Haaksbergen 

Geachte heer Harbers

Graag willen wij u mededelen dat onze gemeenteraad op 7 november 2018 de bij deze 
brief gevoegde motie heeft aangenomen. Kern van deze motie is het verzoek aan u om 
voor kinderen die vijfjaar of langer in Nederland verblijven het Kinderpardon zo ruim 
mogelijk te hanteren, dit om te voorkomen dat er schrijnende situaties ontstaan als 
gevolg van het uitzetten van kinderen die zijn opgegroeid in de Nederlandse 
samenleving. Wij sluiten hiermee aan bij een brede landelijke beweging van 
Kinderpardongemeenten en vragen u dringend een oplossing te vinden voor de 
ongeveer 400 kinderen die al langer dan vijfjaar in Nederland verblijven en (nog) geen 
verblijfsvergunning hebben.

In dat verband heeft de gemeenteraad ons opgedragen:
» 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;

* Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versnelde, 
doch zorgvuldige procedure;

* Deze motie te versturen naar alle gemeenten en leden van de Tweede Kamer.

Deze brief met bijbehorende motie wordt in kopie gestuurd naar de leden van de Staten- 
Generaal en naar de raden van de gemeenten in Nederland.

Wij stellen uw inspanningen zeer op prijs en zien uw reactie graag tegemoet.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

íe Groot G.J. Kok
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Motie Kinderpardongemeente

De raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 7 november 2018;

Constaterende dat;

® Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijfjaar als minderjarige in Nederland zijn nadat 
zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd;

© Er kinderen meerderjarig worden tijdens het wachten op een verblijfsvergunning en 
hierdoor niet meer in aanmerking komen voor het huidige kinderpardon en daardoor 
ineens wel uitgezet kunnen worden, wat net zo onwenselijk is als minderjarigen uitzetten;

9 De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig 
hebben meegewerkt aan vertrek, het ‘meewerkcriterium1;

® Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepasí dat bijna geen 
enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen; inmiddels wordt 980Zo van de 
aanvragen afgewezen;

® Door de strikte toepassing van het meewerkcriterium momenteel voor ongeveer 
vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting dreigt naar een land waarvan ze 
vaak de taal niet eens spreken

Overwegende dat:

© Het Kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving;
® Het uitzetten van gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de lokale 

gemeenschap in Nederland kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen 
geweld aandoet;

© De noodzaak is om indringend te pleiten bij het kabinet om de procedure van het 
Kinderpardon te versoepelen. Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die 
langer dan vijfjaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, 
omdat het thuis van deze kinderen in Nederland ligt

Draagt het college op:

m 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;



© Bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een versnelde, doch 
zorgvuldige, procedure;

* Deze motie te versturen naar alle gemeenten en leden van de Tweede Kamer

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Haaksbergen Centraal


