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postbus8 - Motie Kinderpardon 

Van: "Janssen, Peter (Griffie)" <p.a.janssen@heerlen.nl> 
Aan: Bureau Griffie <griffie@heerlen.nl> 
Datum: 19-5-2014 15:03 
Onderwerp: Motie Kinderpardon 

Stuknummer: 14.010941 

Bijlagen: Motie Kinderpardon mei 2014 versie 2.docx GEMEENTE SCHAGEN 

AAN: 

Alle gemeenteraden in Nederland, 

ING 1 9 MEI 20U 
AAN: 

Alle gemeenteraden in Nederland, AFD: sp , 

Geachte griffier, 

In de vergadering d.d. 13 mei 2014 van de raad van de gemeente Heerlen werd bijgevoegde Motie 
Kinderpardon met algemene stemmen door de raad aangenomen. Onderdeel daarvan is: 

"deze motie per ommegaande door te sturen naar alle gemeenteraden in het land met het verzoek 
deze motie ook in te dienen in hun gemeenten en de staatssecretaris in kennis te stellen van de 
uitkomsten van de beraadslagingen in hun raden;" 

Ik verzoek u dan ook de motie onder de aandacht van uw raad te willen brengen 

Groet uit Heerlen, 

drs. P(eter). A.M J . Janssen 
raadsadviseur/plv-griffier 

Heerlen 
Gemeente Heerlen, Bureau Griffie, postbus 1, 6400 AA Heerlen, bezoekadres: Geleenstraat 25-
27 Heerlen, telefoonnummer werk: (045) 5603959. Aanwezig ma-do, vrijdags afwezig. 
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Motie Kinderpardon 

De raad van de gemeente Heerlen, 

in vergadering bijeen op 13 mei 2014, 

overwegende: 

« dat Staatssecretaris Teeven onlangs is gekomen met een pardonregeling tot verblijf voor 
zogenaamde 'gewortelde kinderen', en hij hiermee vele kinderen en ouders uit een 
probleemsituatie heeft geholpen; 

» dat die zelfde regeling tegelijk vele kinderen op een niet begrijpelijke basis ervan uitsluit en 
dat de spelregels hiervan breed in de samenleving als inhumaan worden ervaren; 

» de op initiatief van burgemeester Ostendorp van de gemeente Bunnik gedane oproep aan 
staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de afgewezen 
aanvragen voor het Kinderpardon; 

« dat ongeveer de helft van alle Nederlandse burgemeester de brief waarin deze oproep is 
gedaan inmiddels heeft ondertekend; 

» het gegeven dat onze burgemeester de oproep inmiddels ook heeft onderschreven; 

» dat het goed zou zijn als gemeenteraden het voorbeeld van de burgemeesters volgen en 
ook hun steun betuigen via lokale moties; 

» dat, als beleid inhumaan uitpakt, zulk beleid moet worden gewijzigd (ondanks het 
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regeerakkoord); 

besluit: 

zijn waardering uit te spreken voor het door de burgemeesters 

genomen initiatief; 

onze burgemeester te ondersteunen in zijn genomen besluit om het 

initiatief te onderschrijven; 

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie in kennis te stellen van 

deze motie en de uitslag van de stemming in de raad hierover; 

deze motie per ommegaande door te sturen naar alle 

gemeenteraden in het land met het verzoek deze motie ook in te dienen in 

hun gemeenten en de staatssecretaris in kennis te stellen van de uitkomsten van 

de beraadslagingen in hun raden; 

en gaat over tot de orde van de dag, 
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