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Opvang minderjarige vluchtelingen, Motie MI d.d. 25-06-2020.

Geachte leden van de raad,
In uw vergadering van 25 juni 2020 heeft u een motie aangenomen waarin u ons verzoekt dat onze
gemeente zich aansluit bij the Coalition of the Willing, om samen met andere gemeenten 500
alleenstaande en kwetsbare vluchtelingenkinderen naar Nederland te halen. Tevens verzoekt u dat wij
ons over de situatie van deze vluchtelingenkinderen bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
uitspreken.
Steun vanuit Emmen

Via deze brief informeren wij u dat de organisaties achter de campagne van Coalition of the Willing
inmiddels op de hoogte zijn gebracht van de steun die zij vanuit Emmen krijgen. Via de link
https:/Itwitter.com/VluchtelingWerk/status/1266043303251922945 is een overzichtskaart te vinden
waarop Emmen als aangesloten gemeente wordt vermeld.
Oproep aan staatssecretaris

Daarnaast hebben we de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid laten weten dat onze gemeente zich
heeft aangesloten bij de Coalition of the Willing en dat staatssecretaris ook namens onze gemeente wordt
gevraagd om 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen in
Nederland op te nemen. De brief aan de staatssecretaris is als bijlage bijgevoegd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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de burgemeester,
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M. Plantinga- Leenders

./11.£.Nan Oosterhout
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Opvang van kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen.
Geachte staatssecretaris,
In zijn vergadering van 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Emmen een motie aangenomen, waarin
wij worden opgeroepen om ons aan te sluiten bij de 'Coalition of the Willing' en dit aan u kenbaar te
maken.
Via deze brief geven wij invulling aan het verzoek van de gemeenteraad van Emmen. Daarbij geeft de
raad als overweging mee, dat:
- leder kind recht heeft op een veilige omgeving en beschermd moet worden tegen geweld;
- Kinderen die zonder ouders in overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden Lesbos, Samos
en Chios leven, deze veiligheid niet hebben;
- Landen zoals Frankrijk, Duitsland en Luxemburg inmiddels hulp hebben toegezegd. Nederland als
sociale samenleving ook een verantwoordelijkheid heeft voor de kinderen in deze verschrikkelijke
situatie.
De gemeenteraad van Emmen constateert, dat:
- Hulporganisaties zoals Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children,
Nederlandse gemeenten oproepen tot het vormen van een 'Coalition of the Willing' om in totaal soo
vluchtelingenkinderen uit de overvolle kampen op te vangen;
- Er nu al ruim 160 gemeenten zich bij deze coalitie hebben aangesloten;
- Ook Emmen door het bieden van een veilig onderkomen een bijdrage willeveren aan het tegengaan
van de onrechtvaardigheid die deze minderjarige vluchtelingen treft.
We vragen u dringend dat het rijk dit probleem in samenwerking met de gemeenten oppakt door in
navolging van 11 andere Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, hulp te
verlenen en 500 kinderen een veilige plek in Nederland te bieden.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de geme tes retaris,

M. Plantinga-Leenders
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De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 25 juni 2020
Overwegende dat:
leder kind recht heeft op een veilige omgeving en beschermd moet worden tegen
geweld
Kinderen die zonder ouders in overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden
Lesbos, Samos en Chios leven, deze veiligheid niet hebben
Landen zoals Frankrijk, Duitsland en Luxemburg inmiddels hulp hebben toegezegd.
Nederland als sociale samenleving ook een verantwoordelijkheid heeft voor de
kinderen in deze verschrikkelijke situatie.
Constaterende dat:
Hulporganisaties zoals Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en
Defence for Children, Nederlandse gemeenten oproepen tot het vormen van een
'Coalition of the Willing' om in totaal 500 vluchtelingenkinderen uit de overvolle
kampen op te vangen
Er nu al ruim 100 gemeenten zich bij deze coalitie hebben aangesloten
Ook Emmen door het bieden van een veilig onderkomen een bijdrage kan leveren
aan het tegengaan van de onrechtvaardigheid die deze minderjarige vluchtelingen
treft
Verzoekt het college:
Zich aan te sluiten bij deze 'Coalition of the Willing' gemeenten om samen 500
vluchtelingenkinderen op te vangen
Zich uit te spreken bij de staatssecretaris Justitie en Veiligheid en aan te dringen op
een gezamenlijke aanpak met de verschillende gemeenten

En gaat over tot de orde van de dag

