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Motie vreemd aan de orde

Geacht college,
De raad heeft in zijn vergadering van 7 juni 2018 een motie vreemd aan de orde
vastgesteld over het Kinderpardon.
In deze motie draagt de raad het college op deze motie te sturen naar alle gemeenten en
de regering en de leden van de Tweede Kamer.
Een kopie van de motie treft u bijgaand ter kennisneming aan.
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De griffier
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MOTIE Vreemd aan de orde art. 34 RvO
Onderwerp: Kinderpardon
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2018
Fractie; CDA
______________________________________________________
De Raad,
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
* Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijfjaar als minderjarige in Nederland zijn
nadat zij een verblijfsvergunning hebben aangevraagd;
« De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/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; Inmiddels wordt
980Zo van de aanvragen afgewezen;
Constaterende dat:
* Hierdoor voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting
dreigt naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken;
» Het kinderpardon breed wordt gedragen in de samenleving;
» Reeds veel gemeenten Waalwijk voorgingen in het aannemen van een
vergelijkbare motie.
Is van mening 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;
» Het noodzakelijk 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.

Spreekt uit:
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.
Draagt het college op:
Deze motie te sturen naar alle gemeenten en de regering en de leden van de
Tweede Kamer.
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze motie is anzmtem aanaenomen/vcrmMtuí met ì Q
stemmen tegen.
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_____________MOTIE Vreemd aan de orde art. 34 RvO_____________
Onderwerp: Niet verder boren naar Gas in Waalwijk
De raad van de gemeente Waalwijk in vergadering bijeen d.d. 7 juni 2018
Fractie: PvdA en GroenLinksaf______________________________________
Naam fractie en ondertekening
LokaalBelang

GroenLinksaf:

Lijst IJpelaar

Christenunie

PvdA

Vastleggen stemmingen
Voor

Tegen

Namen raadsleden

\/

1 dhr. De Vaan

V

2 dhr. Frodyma

\J

3 dhr. Van Dinther

V

4 dhr. Van Hamond
-r

Stemverklaring

5 dhr. Klerx
6 dhr. Van Baardwijk

\L-

7 dhr. Van Bavel
8 mwPľ iimjjae
-r

jyC_______
-r

<

9 dhr. Lodenstijn
10 dhr. Van der Weijden
11 dhr. Spierings
12 dhr. Kuijten
13 mw. Klerks
14 dhr. Van Tuyl

V

15 dhr. Slaats

I/

16 mw. Pouw

1Z_________

17 mw. Van den Udenhout

SZ—

18 dhr. Bögemann

iZ—

19 mw. De Bruijn

\y

20 dhr. Spohr
21thWF'' I Willid es

\y

22 dhr. Ottens

l/

23 mw. Langermans

V

24 mw. Schuijffel

25 dhfr^agsaaāSĒēsaonk

V

26 mw. IJpelaar

\J

27 dhr. Van Groos

■y

28 dhr. Tiemstra

■y
iS

29 dhr. Van Zeist

Ĝ
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