
 
 
 

 

 

MOTIE Vreemd aan de orde van de dag 
 

 

Onderwerp: Koggenland voor opvang vluchtelingkinderen (agendapunt 2.05 / 3.08) 

 

 

 De raad van de gemeente Koggenland in de vergadering bijeen op 7 september 2020,  

 

 

Constaterende dat: 

 In Griekenland onder erbarmelijke omstandigheden vluchtelingkinderen zonder ouders 

leven; 

 De Nederlandse regering tot op heden heeft laten weten geen vluchtelingkinderen te 

willen opvangen; 

 Diverse gemeenten via een aangenomen motie het kabinet hebben opgeroepen deze 

vluchtelingkinderen op te vangen; 

 Een inwoner van Koggenland schriftelijk heeft verzocht aan het college en de raad (brief 

op de LIS van 29 juni 2020, nr 11) om het kabinet op te roepen vluchtelingkinderen op te 

vangen, of mogelijk zelf een aantal kinderen een (tijdelijk) verblijf te bieden; 

 Het college in antwoord op de artikel 36 Schriftelijke Vragen van PvdA/GroenLinks heeft 

geantwoord dat ze enkel bereid is om zich aan de MoU afspraken te houden. (Nb. Dit is 

geen bijzondere afspraak voor vluchtelingkinderen, maar een afspraak waarbij 

Nederland verklaart 500 vluchtelingen wereldwijd op te vangen). 

 

Overwegende dat: 

 Door de uitbraak van Covid-19 de leefomstandigheden nog meer verslechteren in de 

kampen; 

 Het vluchtelingen vraagstuk niet alleen een probleem van Griekenland is, maar van alle 

Europese lidstaten;  

 (Tijdelijke) opvang van vluchtelingkinderen zonder ouders uiteindelijk bijdraagt aan de 

opbouw en toekomst van het land van herkomst.   

 Diverse gemeenten en provincies de coalition of the willing tekenden 

 

Verzoekt het college : 

1. Het kabinet per brief te laten weten, voor eind oktober 2020,  dat de gemeente 

Koggenland positief is over de opvang van vluchtelingkinderen zonder ouders in 

Nederland; 

2. De coalition of the willing te tekenen; 

3. Een kopie van de uitgaande brief van het college ter kennis name van de raad te 

brengen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Ingediend  door:  

PvdA/GroenLinks   

 

 

Saskia Borgers      


