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Motie:  opvang voor alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland  
 
De gemeenteraad van Schagen, in vergadering bijeen op 12 mei 2020 , 
 
Constaterende dat: 

• Er in EU-verband in 2019 afspraken zijn gemaakt over het opnemen van vluchtelingen uit 
vluchtelingenkampen en dit tot op heden niet door Nederland wordt nagekomen. 

 
Overwegende dat: 

• bij de huidige discussie over het vluchtelingenvraagstuk de focus in de eerste plaats ligt op 

het stoppen van de migratie naar Europa; 

• de focus in de tweede plaats ligt bij de opvang van asielzoekers die momenteel al in Europa 

verblijven; 

• Medische zorg, onderwijs en huisvesting vanuit humanitair oogpunt de boventoon horen te 

voeren; 

• de vluchtelingen in vluchtelingenkampen over het algemeen zwakker zijn en meer behoefte 

hebben aan hulp dan de vluchtelingen die al op eigen kracht naar Europa zijn gekomen; 

• De omstandigheden die zich voordoen in de vluchtelingenkampen in Griekenland 
mensonterend zijn als niet in de basisbehoeftes als medische zorg, onderwijs en huisvesting 
kan worden voorzien; 

• Zich in en rondom Europa een humanitair vluchtelingendrama afspeelt, waarop de EU 
vooralsnog geen passend antwoord heeft;  
 

Constaterende dat: 

• Europese lidstaten , zoals Duitsland, Frankrijk, Portugal, Finland en Luxemburg plek bieden 
voor 1600 kinderen; 

• Hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children opriepen 
tot het opnemen van 2500 alleenstaande vluchtelingenkinderen zonder ouders door 
Europese steden, waarvan 500 in Nederland;  

• De gemeenteraden van ruim 40 steden zoals Amsterdam en Haarlem al te kennen hebben 
gegeven deze opvang te willen aanbieden; 

• Een krachtig signaal nodig is richting de Nederlandse regering om alles in het werk te stellen 
om het urgente probleem van de alleenstaande kinderen in de vluchtelingenkampen mee te 
helpen oplossen. 

   
 
 
 



Motie met 3 stemmen tegen (JESS) en 26 stemmen voor aangenomen. 

 

Verzoekt het College: 

• Een brief te sturen naar het Kabinet om aan te dringen op naleving van de afspraken over 
opvang van vluchtelingen die in 2019 in EU-verband zijn gesloten, onder andere door de 
opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de vluchtelingenkampen in 
Griekenland. 

• In diezelfde brief richting Kabinet aan te geven dat de gemeente Schagen bereid is een 
passend aantal kinderen te willen huisvesten; 

• Opvang en huisvesting van deze kinderen in de gemeente Schagen te faciliteren. 
 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
 
J. Schrijver  S. Lensink  M. Bredewold  F. Teerink 
 
 
 
PvdA Schagen  CDA Schagen  Wens4U   Duurzaam Schagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F.J. Vriend  L. Riteco  W.P. Rijnders  F. Jansen 
  
 
 
Sen.partij Schagen Groenlinks  SP   D66 


