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Bovengenoemde raadsleden dienen de volgende motie in:
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, constaterende dat het voor in de gemeenschap gewortelde
kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze
kinderen in Nederland ligt;
Verzoekt het college:
Door ondersteuning van de petitie “Ze zijn al thuis” er bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid voor te pleiten dat er
een werkbare oplossing komt voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het
Kinderpardon.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn, nadat zij een verblijfsvergunning hebben
aangevraagd. 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 zgn.
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 ligt in het verlengde van een landelijke petitie en is een
dringend pleidooi om de procedure van het Kinderpardon te versoepelen. Link naar de petitie “Ze zijn al thuis”:
actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis.
Overwegende dat:
1. 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;

2. Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een
Kinderpardon kan krijgen;

3. In de gemeente Gooise Meren de afgelopen jaren ook enkele gewortelde kinderen uitgezet dreigden te worden, wat in
dit geval voorkomen is doordat staatssecretaris Dijkhof zijn discretionaire bevoegdheid heeft ingezet;
4. Reeds diverse andere gemeenten zich hebben aangesloten bij deze petitie en er ook vanuit inwoners (middels een
burgerinitiatief op het platform van GDP) en lokale kerkelijke organisaties (middels een brief aan de formateur) wordt
gepleit voor ondersteuning vanuit Gooise Meren;
5. Er in het voorliggende coalitieakkoord over dit onderwerp in het algemeen en meer specifiek m.b.t. het Kinderpardon
geen standpunt wordt ingenomen.

