MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
Onderwerp: opvang 500 kindervluchtelingen
De raad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 2 juni 2020.
Constaterende dat:
 Tienduizenden vluchtelingen al jarenlang in mensonterende
omstandigheden verblijven in opvangkampen op verschillende plaatsen
in met name Griekenland;
 Onlangs nog eens enkele duizenden mensen zonder voorzieningen en
zonder opvang zijn komen vast te zitten in het niemandsland tussen
de Griekse en de Turkse grens;
 Onder deze vluchtelingen een groot aantal alleenstaande kinderen
is.
Overwegende dat:
 Griekenland aan de andere Europese landen heeft gevraagd een aantal
vluchtelingen uit de overvolle kampen over te nemen;
 Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children
een oproep hebben gedaan aan Nederland om 500 minderjarige
asielzoekers die in de Griekse kampen zitten, over te nemen en zich
aan te sluiten bij andere Europese landen die al
vluchtelingenkinderen uit Griekenland overnemen;
 Inmiddels meerdere gemeenten kenbaar hebben gemaakt een aantal
vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te willen nemen.
Van mening zijnde:
 Dat weet hebben van de onmenselijke omstandigheden van
vluchtelingen en wegkijken en niets doen in strijd is met de
basisprincipes van menselijke waardigheid;
 Dat de gemeente en de gemeenschappen van Langedijk niet alle
ellende van de wereld op hun schouders kunnen nemen, maar wel in
staat zijn om iets te doen en daarmee een signaal af te geven aan
de andere gemeenten in onze regio.
Draagt het college op:
 Om aan de regering te laten weten dat financiële hulp aan
Griekenland voor een menswaardige opvang van vluchtelingen prima
is, maar dat dit niet volstaat gezien de ernst van de situatie in
de Griekse vluchtelingenkampen en hen te verzoeken om een
heroverweging te maken om toch kinderen in Nederlandse gemeenten te
laten opvangen;
 Om contact op te nemen met Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk
en Defence for Children die een oproep hebben gedaan aan gemeenten
om vluchtelingenkinderen op te nemen en met andere gemeenten in
Nederland die al de bereidheid hebben uitgesproken om
vluchtelingenkinderen op te nemen, teneinde te overleggen hoe dit
geregeld kan worden en wie en wat daarvoor nodig is, daarbij tevens
aan te geven dat ook in Langedijk de bereidheid aanwezig is
“vluchtelingenkinderen” op te vangen;



Om contact op te nemen met andere gemeenten in Noord-Holland om na
te gaan of gemeenten in de regio ook bereid zijn
vluchtelingenkinderen op te vangen en zo ja, in hoeverre hierin
samengewerkt kan worden.

en gaat over tot de orde van de dag.
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