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Opvang bieden aan alleenstaande vluchteling-kinderen
1.1
Motie vreemd aan de orde
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Roept het college op:
1.
2.
3.
4.

Als gemeente ons aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting
Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;
Een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en
kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingkampen;
Aan het kabinet te melden dat Gooise Meren bereid is een aandeel te leveren in de aanpak van dit Europese
probleem;
Te onderzoeken in welke mate Gooise Meren de pleegzorg of andersoortige opvang voor ongeveer 10 van deze
kwetsbare kinderen kan organiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. De omstandigheden die zich voordoen in de vluchtelingenkampen in Griekenland mensonterend zijn;
2. Zich op Europees grondgebied een humanitair vluchtelingendrama afspeelt, waarop de EU vooralsnog geen passend
antwoord heeft;
3. Op de Griekse eilanden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen verblijven die ernstig lijden onder de
erbarmelijke omstandigheden (lekkende tenten, apathische kinderen, suïcidepogingen onder minderjarigen,
uitbraak van besmettelijke ziekten);
4. De coronacrisis extra druk legt op dit probleem voor deze kwetsbare kinderen;
5. Een krachtig signaal nodig is richting de Nederlandse regering om alles in het werk te stellen om dit urgente
probleem op te lossen;
6. De gemeente Gooise Meren zelf zo’n krachtig signaal kan afgeven door zich bereid te tonen een aantal van deze
alleenstaande kinderen een gastvrije opvang te bieden;
Constaterende dat:
7. De Griekse autoriteiten in het najaar van 2019 aan de Europese lidstaten hebben verzocht om 2500 alleenstaande
minderjarige vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen te herplaatsen en EU-landen als Frankrijk, Finland, Duitsland,
België en Portugal inmiddels hebben toegezegd om een deel van de 2500 op te nemen;
8. Nederland dit voorbeeld zo snel mogelijk zou moeten volgen door 500 van deze kwetsbare groep kinderen een
veilige plek te bieden;
9. Diverse gemeenten in Nederland hier inmiddels gehoor aan hebben gegeven en bereid zijn om een deel van deze 500
kinderen op te vangen, waaronder Groningen, Amsterdam, Culemborg en Leiden.

