Motie
Reg. Nr. M X.X
Agendapunt: 6. Commissievergadering (Vreemd aan de agenda voor de raad)
Onderwerp: Aansluiten ‘Coalition of the Willing’ mbt Vluchtelingkinderen

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 15 december 2020,
constaterende dat:


de omstandigheden die zich voordoen in de vluchtelingenkampen in Griekenland
mensonterend zijn en kinderen daaronder ernstig lijden: lekkende tenten, apathische
kinderen, suïcidepogingen onder minderjarigen, besmettelijke ziekten;



zich daarmee op Europees grondgebied een humanitair vluchtelingendrama afspeelt, waarop
de EU nog geen passend antwoord heeft;



de Griekse autoriteiten in het najaar 2019 aan de Europese lidstaten dringend hebben
verzocht om 2500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen op te
nemen;



tot op heden de situatie in Griekeland nog steeds schrijnend is en deze door Corona
besmettingen nog erbarmelijker wordt;



EU-landen als België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Finland en Portugal inmiddels hebben
toegezegd om een deel van deze 2500 kinderen op te nemen;

overwegende dat:


hulporganisaties binnen Nederland en Nederlandse gemeenten de noodklok luiden en
Nederlandse gemeenten oproepen om zich gezamenlijk in te spannen voor de opvang van
500 (meest) kwetsbare kinderen en daarmee het voorbeeld van andere EU-landen te volgen;



een krachtig signaal nodig is richting de Nederlandse regering om alles in het werk te stellen
dit urgente probleem mede op te lossen;



vluchtelingwerk in september jl een oproep heeft gedaan aan Stichtse Vecht om zich aan te
sluiten bij ‘The coalition of the Willing;.



het College van B&W op 12 oktober jl aan Vluchtelingwerk heeft laten weten dat de raad zich
nog niet heeft uitgesproken in een motie en tot dan Stichtse Vecht het landelijk beleid volgt;

draagt het college op:
1. zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling,
Vluchtelingwerk Nederland en Defence for Children;

2. afhankelijk van Rijksbekostiging en beschikbaarheid pleeggezinnen (dus naar draagkracht)
mee te werken aan de opvang van 1 of meer vluchtelingkinderen;
en gaat over tot de orde van de dag.
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