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Onderwerp: Opvang minderjarige alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op 23 april 2020;
Gehoord de beraadslaging,
1. Er op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije zich almaar een
steeds verdiepende humanitaire crisis voltrekt;
2. In de overbevolkte kampen mensen nu en ook alleenstaande kinderen onder
erbarmelijke en ook beschamende omstandigheden leven;
3. In deze overbevolkte kampen de rechten van vluchtelingen op grove wijze en zelfs
met geweld worden geschonden in de machtsstrijd tussen de Turkse regering en de
Europese Unie waarbij de vluchtelingen als pionnen op een schaakbord worden
doorgelaten naar de Europese Unie waar ze worden opgevangen door de harde
hand van de Frontex en de Griekse kustwacht.
4. Internationale afspraken ten aanzien van mensenrechten, kinderrechten en
vluchtelingenverdragen inmiddels terzijde worden geschoven met als gevolg dat de
Griekse eilandbewoners overbevolkte kampen moeten huisvesten en al lange tijd
door Europa in de steek worden gelaten;
5. De lokale spanningen hoog oplopen, waardoor de situatie voor vluchtelingen en ook
de Nederlandse hulpverleners niet meer veilig is;
6. De Nederlandse regering vooralsnog niet bereid lijkt minderjarig alleenstaande
vluchtelingen kinderen uit deze Griekse kampen in Nederland een veilig onderdak te
bieden;
7. Er inmiddels elf Europese landen en ruim dertig Nederlandse gemeenten zijn die
bereid zijn om alleenstaande kinderen uit deze kampen op te nemen;
8. Kinderen beschermd moeten worden tegen geweld en een veilige omgeving dienen
te krijgen waarin ze kunnen opgroeien;
9. Ook de gemeente Druten een bijdrage kan leveren aan het beëindigen van het lot
dat deze kinderen treft.
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Overwegende dat:
1.

2.

3.

4.

Griekenland een oproep heeft gedaan aan de Europese lidstaten om in ieder
geval2.500 van de meest kwetsbare vluchtelingen, de alleenstaande
minderjarigen, op te vangen;
De Nederlandse organisaties zoals Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk
Nederland en Defence for Children, Nederlandse gemeenten oproepen tot het
vormen van een Çoalition of the willing’ om in totaal 500 alleenstaande
vluchtelingenkinderen op te vangen.
Over het plan om vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen naar andere EUlidstaten over te brengen begin maart overeenstemming werd bereikt tussen de
Griekse regering en de Europese Commissie. Het gaat om ongeveer 1600
minderjarigen.
De Nederlandse regering op dit moment nog niet van plan is om minderjarige
vluchtelingen uit Griekse kampen naar Nederland te halen;

Van mening dat:
1. Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen en middels de EU te komen tot
een oplossing voor de vraag van de Griekse autoriteiten;
2. dat het aan de nationale overheid is om te voorzien in de opvang van vluchtelingen;
3. dat Druten daaraan naar vermogen en met inachtneming van lokale
verantwoordelijkheden zou kunnen bijdragen;

Verzoekt het college:
1. De gevoelens van de raad over te brengen aan de nationale autoriteiten;
2. Via de VNG het gesprek met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te
gaan hoe Nederland bijdraagt aan de oplossing van het verzoek van de Griekse
autoriteiten waarbij wordt aangedrongen op een gezamenlijke aanpak van de
gemeenten die bereid zijn deze vluchtelingenkinderen binnen hun gemeentegrenzen
op te nemen.
3. Zich te voegen bij de gemeenten die zich hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the
willing’ om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen.
4. Te zoeken naar manieren om hulp en bescherming te bieden aan deze kinderen;
5. Hierbij samen met de gemeenten in onze regio de mogelijkheden te onderzoeken
voor opvang;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Namens de fractie(s) van:
Sociaal Maas en Waal: D.Uitdehaag
Welzijn Druten: H. Aslan
Dorpslijst Afferden: J. Reijers
Dorpslijst Deest: E. Thomassen.
Dorpslijst Horssen: G. de Wildt
Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid: M. Enkür
Kernachtig Druten: G. Worm
CDA Druten: J. Wiersma

Aldus besloten in de openbare vergadering van 23 april 2020

de raadsgriffier,

de voorzitter,

F.H.T.M. Aerts

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

