
CDA

MOTIE
vreemd aan de orde van de dag

2ï+juni2020

**"''ffiffr a.a>+16(u,u

?a,rt¡,*L,G.
fipp.¿¡+ (¡)

: vqo. Òó6 Q)

B

wop:
Raadsvergadering van:

Behorende bijagendapunt: LO
.t.r

Ondenrerp Opvang vluchtelingenkinderen -'Kinderen voor kinderen'

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op Z0ljun¡ ZfjZO.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

Constateert dat:
. Er op dit moment een grote humanitaire crisis plaatsvindt op het Griekse eiland Lesbos;
o Vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven;
. De ruim 5000 alleenstaande kinderen in de vluchtelingkampen extra kwetsbaar zin;
. De Griekse regering in oktober 2019 reeds een oproep heeft gedaan om 2500 van deze

alleenstaande vluchtelingkinderen op te vangen in andere Europese landen;
¡ De Nederlandse regering geen gehoor geeft aan deze oproep;
. De situatie in de kampen door de lockdown nog is verslechterd;
o Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence For Children een noodkreet

naar de Nederlandse gemeenten hebben gestuurd om samen 500 van deze kinderen op te
vangen.

Ovenregende dat:
. Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van vluchtelingkinderen het kabinet kunnen

bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;
o De raad van Beemster unaniem staat voor de veiligheid en de belangen van kinderen, deze

regelmatig benadrukt en altijd meeweegt in haar beslissingen;
. Zij zich juist nu intensief bezighoudt met de kinderen van Beemster;
¡ Kinderen die zonder ouders of familie in overvolle vluchtelingkampen zitten, in onveiligheid

leven;
. Ook deze vluchtelingkinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien.

Verzoekt het College:
. Er bij het kabinet op aan te dringen direct in actie te komen en alleeristaande

vluchtelingkinderen op te vangen in Nederland;
o Zich uit te spreken voor de opvang van enkele alleenstaande vluchtelingkinderen in onze

gemeente;
o Zich aan te sluiten bijde coalitie van welwillende gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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