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De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 februari 2018; 

overwegende dat: 
• Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij 

een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. 
• De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig 

hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium. 
• Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel 

geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen; Inmiddels wordt 98% van de aanvragen 
afgewezen. 

Is van mening dat: 
• Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen 

uitzetting naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. 
• 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; 
• Het noodzakelijk is om indringend te pleiten bij het nieuwe kabinet om de procedure van het 

Kinderpardon te versoepelen. Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer 
dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het 
thuis van deze kinderen in Nederland ligt. 

Spreekt uit: 
• 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. 

• Deze motie te versturen naar alle gemeenten en de leden van de 2e kamer. 

Aldus vastgesteld in de open bare vergadering van 19 februari 
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Motie van de fractie GroenLinks Oldenzaal met betrekking tot het Kinderpardon 

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 19 februari 2018; 

Constaterende dat: 
• Kinderen zijn geworteld als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat zij 

een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. 
• De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig 

hebben meegewerkt aan vertrek, het meewerkcriterium. 
• Het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel 

geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen; Inmiddels wordt 98% van de aanvragen 
afgewezen. 

Overwegende dat: 
• Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen 

uitzetting naar een land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken. 
• 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; 
• Het noodzakelijk is om indringend te pleiten bij het nieuwe kabinet om de procedure van het 

Kinderpardon te versoepelen. Het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer 
dan vijf jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het 
thuis van deze kinderen in Nederland ligt. 

Roept het college op om: 
• Sij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze 

groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het 
Kinderpardon. 

• Deze motie te versturen naar alle gemeenten en de leden van de 2e kamer. 

Aldus getekend 19 februari 2018 

GROEN 
M,~'!S 

Jan Lempsink (fractievoorzitter WG) 

Maaike Rödel-Ouwens (fractievoorzitter COA) 

D ImID Oldenzaal Steven van Alfen (fractievoorzitter D66r 

Leon Lulofs (fractievoorzitter PvdA) 

D Edgar Visscher (fractievoorzitter VVD) 

Sandor Löwik (fractievoorzitter GL) 



LPO 

Matie aangenamen Il:l7'P"'V'reEl6ler;¡ 1 tel uggeI'tOfl'1'9r1 



 

 

Aan de Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 Bezoekadres Ganzenmarkt 1 

 Postadres Postbus 354 

  7570 AJ Oldenzaal 

 Telefoon (0541) 58 81 11 

 E-mail info@oldenzaal.nl 

 Internet www.oldenzaal.nl 

 

 
 

Datum 7 maart 2018 

Uw brief van  

Uw kenmerk  

Ons kenmerk  

Bijlage(n) Motie en brief aan staatssecretaris 

Onderwerp Motie inzake Kinderpardon 

 

 

Geachte dames, heren, 

 

In de vergadering van de gemeenteraad d.d. 19-02-2018 is de problematiek rond het Kinderpardon 

besproken. Dit heeft geresulteerd in het unaniem aannemen van bijgevoegde motie. 

 

De motie is met een begeleidende brief aangeboden aan de heer M. Harbers, staatssecretaris van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

 

Wij bieden u bijgaand de motie en een afschrift van genoemde brief aan de staatssecretaris aan. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens het college van burgemeester en wethouders *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)Dit schrijven is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend. 



 

 

Staatssecretaris van Ministerie van Justitie en Veiligheid 

De heer M. Harbers 

Postbus 20301 

2500 EH  DEN HAAG 
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Datum 7 maart 2018 

Uw brief van  

Uw kenmerk  

Ons kenmerk  

Bijlage(n) Motie 

Onderwerp Motie inzake Kinderpardon 

 

 

Geachte heer Harbers, 

 

De raad van de gemeente Oldenzaal heeft in zijn vergadering van maandag 19 februari 2018 

unaniem de hierbij gevoegde motie aangenomen met als onderwerp Kinderpardon. 

 

Uitvoering gevend aan de motie bieden wij u deze aan, vergezeld van de oproep aan u hier het 

gewenste gevolg aan te geven. 

 

De raad van de gemeente Oldenzaal heeft, in aanvulling op de motie, zijn presidium verzocht nog 

expliciet de volgende vaststellingen onder uw aandacht te brengen: 

 

- De hoofdoorzaak van de soms schrijnende problematiek is de lengte van de procedures. 

Daar moet ook de oplossing voor worden gezocht. 

- Er moet meer oog zijn voor het feit dat de gemeenten het meest direct worden 

geconfronteerd met de soms schrijnende gevolgen van het huidige beleid respectievelijk 

het ontbreken ervan. Immers de kinderen en hun gezinnen zijn “noabers” in de plaatselijke 

gemeenschap. 

- Het nieuw te vormen beleid gericht op het Kinderpardon moet, naast het individu, veel 

meer nog dan nu gericht zijn op het gezin waartoe het betreffende gezin hoort. 

 

Deze brief met bijbehorende motie wordt in kopie ook gestuurd naar de leden van de Tweede 

Kamer en naar de raden van de gemeenten in Nederland. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
namens het college van burgemeester en wethouders *) 
 

 

 

 

 

 

 

 

*)Dit schrijven is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


