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Motie vreemd aan de orde van de dag: Zwolle Kinderpardongemeente
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 9 juli 2018;
Constaterende dat:

- er nog steeds kinderen die in Nederland geworteld zijn, uitgezet dreigen te worden naar een land
waarvan ze de taal niet eens spreken;
- het zogeheten meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen
enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;
- Er inmiddels al bijna 40 gemeenten in Nederland zich hebben uitgesproken voor versoepeling van
het Kinderpardon;
Van mening dat:

- Dat het voor in Nederlandse gemeenschappen gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in
Nederland verblijven van essentieel belang is dat zij hier mogen blijven, omdat ze hier thuis zijn;
- het belangrijk is dat zo veel mogelijk gemeenten bij de staatssecretaris pleiten voor versoepeling
van het Kinderpardon;
- Zwolle als sociale en gastvrije stad in dit rijtje gemeenten niet mag ontbreken.
Verzoekt het college:

- Ervoor te zorgen dat Zwolle zich aansluit bij de 42 andere 'Kinderpardongemeenten' door 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.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Kinderen zijn geworteld als ze m1nstensJijfjaar aîs minderjarige in Nederland zijn nadat zij een
verblijfsvergunning hebben aan~.:!f.adgd. Het Kinderpardon wordt zó strikt uitgevoerd dat inmiddels
98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij
en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium. Hierdoor dreigt
momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land
waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. Deze motie is een dringend pleidooi aan het nieuwe
kabinet om de procedure van het Kinderpardon te versoepelen. Link naar de petitie Ze zijn al
thuis: actie. deqoedezaak. orq/petitions/ze-zijn-al-thuis.
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