
                                                                                                 

Motie 
Reg.nr. 2014-03  

 

Onderwerp: burgemeesters petitie kinderpardon 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 12 mei 2014,  

 

gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat:  

- de uitwerking van het Kinderpardon door de Rijksoverheid de schijn heeft van willekeur en bij 

veel gemeenten tot verzet heeft geleid;  

- de uitwerking er op neerkomt dat voor kinderen die onder toezicht stonden van het Rijk wel, 

en zij die onder toezicht van een gemeente stonden geen pardon geldt. Dit, terwijl deze 

kinderen gewoon op school waren, ingeschreven waren, naar sportclubs gingen, er contact 

was met een maatschappelijk werker etc. Zij waren dus weldegelijk in het zicht van de 

overheid; 

- gemeenten ook overheid zijn en dat bij het overdragen van zorgtaken gemeenten wel als 

decentrale overheden worden gezien en bij het kinderpardon tot nu toe kennelijk niet; 

- dit heeft geleid tot een petitie van burgemeesters, met de stelling dat kinderen die nu onder 

gemeentelijk toezicht staan ook onder het kinderpardon moeten vallen. Nu kunnen alleen 

kinderen die gedurende vijf jaar onder toezicht van de rijksoverheid staan aanspraak maken 

op het pardon. Inmiddels hebben meer dan 200 burgemeesters een handtekening gezet na 

een oproep daarover van burgemeester van Bunnik Martijn Ostendorp (CDA);  

 

in overweging nemende dat: 

- we de gevoelens van onrechtvaardigheid delen over het feit dat procedurele willekeur het 

verschil maakt of gewortelde asielkinderen in Nederland mogen blijven, of terug moeten naar 

hun land van herkomst, 

- ondanks dat deze problematiek in Heerde niet lijkt te spelen, het past in het beleid van 

Heerde om zich aan te sluiten bij de oproep vanuit andere gemeenten tot een ruimhartiger 

toepassing van het Kinderpardon; 

 

verzoekt:  

1. het college van B&W de raad uitsluitsel te geven of er in Heerde inderdaad geen kinderen 

wonen, die door de huidige regels van het Kinderpardon de dupe zijn; 

vraagt:  

2. de burgemeester namens Heerde door ondertekening steun te betuigen aan de petitie en 

daarmee steun te betuigen aan zowel de kinderen die het treft als de gemeenten, die 

hiermee geconfronteerd zijn; 

   

en gaat over tot de orde van de dag. 
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