
    

 

Motie 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen 

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul in vergadering bijeen op maandag 18 mei 2020. 

Constaterend dat  

● We dagelijks overspoeld worden met dramatische beelden uit smerige, overvolle en gevaarlijke vluchtelingenkampen in Griekenland.  

● Hulporganisaties als Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children de noodklok luiden over de humanitaire crisis 

die zich voltrekt aan de randen van Europa; 

● Het onder meer duizenden minderjarige kinderen in Griekse vluchtelingenkampen ontbreekt aan de meest fundamentele rechten als onderdak, 

water, eten, medische zorg en onderwijs; 

● De Griekse overheid Europa gevraagd heeft om bijstand voor de meest kwetsbare vluchtelingen, concreet een groep van 2.500 alleenstaande 

minderjarige kinderen; 

● Bovengenoemde hulporganisaties de Nederlandse gemeenten oproepen zich in te spannen de regering te overtuigen van de noodzaak de 

opvang van 500 van deze (meest) kwetsbare kinderen in Nederland te regelen; 

Overwegende dat  

● Op 23 april al meerdere Europese landen gehoor hebben gegeven aan de noodkreet van Griekenland en de hulporganisaties, en de eerste 

kinderen inmiddels al zijn overgebracht naar Duitsland en Luxemburg; 

● Op genoemde datum al 42 gemeenten via brieven en verklaringen ook de Nederlandse regering hebben opgeroepen hun bijdrage te leveren 

door het ophalen en onderbrengen van 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen in Nederland; 

● Minstens 31 gemeenten een dergelijke oproep aan hun colleges voorbereiden; 

● Een beschaafde land als Nederland niet kan en mag achterblijven en solidariteit dient te tonen; 

Verzoekt het college 

● De solidariteitsverklaring van de hulporganisaties te onderschrijven, en 

● Het kabinet op te roepen zich bereid te verklaren het hiervoor genoemde deel van de groep kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen 

naar Nederland te halen en voor verantwoorde opvang en begeleiding zorg te dragen.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

Namens,  

PGP Hilde Baaij 

AB Niels Dauven 

CDA Math Knubben 

VSP Jef Kleijnen 

VVD Bianca Rooding-Eurlings 


