
    

  

  Fractie Hubers 

 

  

Motie Opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland 

 

De gemeenteraad van Doetinchem, bijeen op 16 juli 2020; 

 

Overwegende dat: 

- De situatie in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden maar blijft 

verslechteren; 

- Hulporganisaties zich terugtrekken, bootjes met vluchtelingen worden 

beschoten en mensen in overvolle smerige tentenkampen moeten 

verblijven; 

- Er zich op Europees grondgebied een humanitaire ramp voltrekt die 

solidariteit en concrete actie van ons vraagt; 

- Het Europese asielsysteem niet werkt zoals het zou moeten werken; 

- Alleenstaande, minderjarige vluchtelingenkinderen zonder ouders in de 

Griekse kampen verblijven en daar extreem kwetsbaar zijn voor (sexueel) 

geweld en mensenhandelaren. 

 

Constaterende dat: 



- De Griekse autoriteiten de Europese lidstaten al in september 2019 

hebben verzocht om 2.500 minderjarige kinderen uit de kampen op te 

nemen; 

- Duitsland, Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg hebben 

toegezegd dat zij een deel van deze kinderen willen opnemen in hun 

land; 

- Nederland dit voorbeeld moet volgen, maar nu al voor de tweede keer 

tegen een plan om 500 kinderen in Nederland op te nemen heeft 

gestemd; 

- Het plan van goede opvang op het vasteland van Griekenland, waar de 

Nederlandse regering wel vóór heeft gestemd, nog steeds niet is 

uitgevoerd; 

- Al 157 Nederlandse gemeenten zich verenigd hebben in de ‘Coalition of 

the Willing’ en bereid zijn om deze alleenstaande vluchtelingenkinderen 

op te vangen. Gemeenten die zich hierbij hebben aangesloten zijn o.a. 

Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Enschede, Groningen, Haarlem, 

Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle; 

 

 

 

Vraagt het college om: 

- De bereidheid uit te spreken om een aantal van deze kinderen, waarvan 

we weten dat ze weeskinderen zijn, in onze gemeente op te vangen, 

hiermee het draagvlak te vergroten in Nederland en aan te sluiten bij de 

‘Coalition of the Willing’; 

- De burgemeester van Doetinchem op te roepen om het Nederlandse 

kabinet erop te  wijzen dat er een groot draagvlak in de Nederlandse 

samenleving is voor dit plan en haar te vragen om de kinderen die nu in 

extreem kwetsbare omstandigheden verblijven, een plaats te bieden in 

Nederland.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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