MOTIE
Voorstel: Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 10 maart 2020
Onderwerp: Hulp aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen

De ondergetekenden, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
1. Griekenland een oproep heeft gedaan aan de Europese lidstaten om in ieder geval
2.500 van de meest kwetsbare vluchtelingen, de alleenstaande minderjarigen, op
te vangen;
2. Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children
daarom de Nederlandse gemeenten oproepen om zich te verenigen in een
‘Coalition of the Willing’ voor de opvang van alleenstaande minderjarige
vluchtelingen, nu verzameld in vluchtelingenkampen in Griekenland;1
3. De regering niet van plan is om minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen
naar Nederland te halen;2
4. Duitsland bereid is om kinderen onderdak te bieden uit de overvolle
opvangkampen in Griekenland.3

Constateert:
- Dat het lot van deze kwetsbare kinderen ons allemaal aangaat;
- Dat het leveren van adequate hulp en bescherming een complexe uitdaging
betekent;
- Dat nietsdoen geen optie is.
van mening dat:
- Nederland haar verantwoordelijkheid moet nemen en middels de EU te komen tot
een oplossing voor de vraag van de Griekse autoriteiten;
- dat het aan de nationale overheid is om te voorzien in de opvang van
vluchtelingen;
- dat Overbetuwe daaraan naar vermogen en met inachtneming van lokale
verantwoordelijkheden zou kunnen bijdragen;
- dat via de lijn van de landelijke partijen de urgentie van deze kwestie door de
lokale afdelingen tevens onder de aandacht zal moeten worden gebracht;
Draagt het college op:
1. De gevoelens van de raad over te brengen aan de nationale autoriteiten;

https://www.vluchteling.nl/nieuws/2020/3/steden Leiden, Groningen, Amsterdam, Utrecht,
Nijmegen, Tilburg, Zwolle, Den Haag en Arnhem hebben zich reeds aangesloten bij deze
coalition, zie https://twitter.com/VluchtelingWerk/status/1237016216272867329?s=08
1

https://nos.nl/artikel/2326108-rutte-geen-kwetsbare-kinderen-uit-griekse-kampen-naarnederland.html
2

https://nos.nl/artikel/2326419-duitsland-bereid-om-kinderen-uit-griekse-kampen-op-tenemen.html
3

2. Via de VNG het gesprek met de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan te
gaan hoe Nederland bijdraagt aan de oplossing van het verzoek van de Griekse
autoriteiten;
3. Zich aan te sluiten bij de hierboven genoemde Coalition of the Willing;
4. Te zoeken naar manieren om hulp en bescherming te bieden aan deze kinderen;
5. Hierbij samen met de gemeenten in onze regio de mogelijkheden te onderzoeken
voor opvang;
6. Over deze punten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het zomerreces van
2020, aan deze raad te rapporteren.
en gaat over tot de orde van de dag.
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