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Zijne Excellentie de heer M.G.J. Harbers
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG
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2 3 OKĨ 2018
UI18.07193
Ineke Alferink
14 024
unaniem aangenomen motie

Hooggeachte heer Harbers,
De gemeenteraad van Leuningen heeft in haar raadsvergadering van 9 oktober 2018 unaniem een
motie aangenomen inzake “aandacht voor uitwerking Kinderpardon bij onderzoek”.
Deze motie bevat een oproep aan u om met een oplossing te komen voor kinderen van indieners bij
asielprocedures met daarbij bijzondere aandacht voor de rol van het meewerkcriterium wat betreft
de uitwerking van de regeling Kinderpardon.
Voor constateringen waartoe deze oproep heeft geleid, verwijzen wij u naar bijgaande motie.
Wij verzoeken u deze motie te betrekken bij uw onderzoek naar de duur van de asielprocedure en
de mogelijkheid tot beroep.

Hoogachtend,
gemeenteraad van Leuningen

Amresh Dewkaļie
raadsgriffier
bijlage: Motie
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Motie: Aandacht voor uitwerking Kinderpardon bij onderzoek
De raad der gemeente Beuningen, bijeen in haar vergadering van 9 oktober 2018
Constaterende dat:
Kinderen van indieners bij asielprocedures veelal overgeleverd zijn aan de keuzes van hun
ouders en die van de Immigratie en Naturalisatie Dienst.
De praktijk aantoont dat de staatssecretaris optreedt in schrijnende situaties waar de regels
niet hun bedoelde effect hebben.
Het volstrekt onwenselijk is dat de ontwikkeling en welzijn van kinderen belast wordt.
Er een onderzoekscommissie zal worden aangesteld door de staatssecretaris, welke
onderzoek zal doen naar de duur van de asielprocedure en de mogelijkheid van beroep.
Roept de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op:
Met een oplossing te komen voor deze groep kinderen met daarbij bijzondere aandacht voor
de rol van het meewerkcriterium wat betreft de uitwerking van de regeling Kinderpardon.
En gaat over tot de orde van de dag.

CDA, BN&M, VVD, SP, GroenLinks, D66

