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Naar aanleiding van agendapunt nr.11 - Informatiebrief 075 Unicef over kinderpardon, van
de raadsagenda van 13 december 2018
Onderwerp:
Aansluiten Voorschoten bij initiatief Kinderpardon
De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 13 december 2018
Overwegende


dat de gemeenteraad van Voorschoten van Unicef een verzoek heeft gekregen om
zich aan te sluiten bij een landelijk initiatief van DeGoedeZaak en Defence for
Children, waarin de Tweede Kamer wordt opgeroepen om te komen tot een
ruimhartig kinderpardon voor kinderen die minimaal vijf jaar in Nederland wonen;



dat gemeenten ervoor verantwoordelijk zijn om te zorgen dat alle kinderen veilig,
gelukkig en gezond kunnen opgroeien;



dat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor een asielbeleid dat snel en efficiënt is;



dat kinderen niet verantwoordelijk zijn voor trage procedures of doelbewuste



dat ook in Voorschoten de situatie zich voor zou kunnen doen dat kinderen die hier

vertraging van procedures door hun ouders;
al vijf jaar wonen, alsnog uitgezet worden;
van mening


dat veiligheid, geluk en gezondheid van kinderen in het gedrang raken, wanneer ze al
jaren in Nederland wonen, als gevolg daarvan ‘vernederlandsen’ en alsnog het land
uit gezet worden;



dat een structurele oplossing nodig is om dit probleem aan te pakken;



dat een structurele oplossing niet met alleen een kinderpardon bereikt kan worden,
maar dat daarvoor ook verbetering en versnelling van procedures nodig is,



dat kinderen niet het slachtoffer mogen worden van keuzes van hun ouders,
traagheid van procedures of falen van beleid;

verzoekt het college


om aan Unicef te kenbaar te maken dat de gemeenteraad van Voorschoten het
initiatief ‘kinderpardongemeente’ onderschrijft;
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om daarbij tevens te benadrukken dat voor een structurele oplossing ook een
herziening van het stelsel van asielprocedures en beroepsmogelijkheden nodig is en
onderdeel zou moeten zijn van het initiatief ‘kinderpardongemeente’;

en gaat over tot de orde van de dag.
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