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Onderwerp: vluchtelingenkinderen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. er op dit moment een humanitaire crisis plaatsvindt op het Griekse eiland Lesbos en bij de 

Grieks-Turkse grens;
2. alleenstaande vluchtelingenkinderen extra kwetsbaar zijn;
3. de Griekse minister van Burgerbescherming in oktober een oproep heeft 

gedaan om 2500 kinderen op te vangen in andere Europese landen;
4. Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children gemeenten oproepen om zich bereid 

te verklaren om kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland te bieden;
5. inmiddels al 50 gemeenten en vele maatschappelijke organisaties en prominenten het Rijk 

oproepen om hier gehoor aan te geven;
6. de voogdij instelling Nidos zich bereid heeft verklaard om deze groep kinderen op te vangen 

en te huisvesten;
7. het kabinet geen gehoor geeft aan de oproep, maar in plaats daarvan de Griekse regering wil 

steunen met het opzetten van een voogdij instelling,

van mening dat
1. gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van vluchtelingenkinderen het kabinet 

kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;
2. het onze menselijke plicht is om mensen in nood te helpen wanneer we daar de mogelijkheid 

toe hebben, ook als dit niet de formele verantwoordelijkheid van de gemeente is;
3. de plannen van het kabinet positief zijn voor de langere termijn, maar niet getuigen van een 

gevoel van urgentie en geen oplossing bieden voor de acute nood van dit moment,

verzoekt het college
1. bereidheid te tonen om een deel van deze alleenstaande kwetsbare kinderen in Nederland op 

te vangen;
2. dit standpunt van gemeenteraad en college uit te dragen richting de landelijke 

overheid en hen te verzoeken hierop regie te voeren;
3. de regering te verzoeken 500 alleenstaande minderjarige asielzoekers over te 

nemen uit Griekse kampen en deze opvang te bieden in de bestaande 
procedure,

en gaat over tot de orde van de dag.
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