PvdA, GroenLinks en ChristenUnie doen een oproep aan het college om via een brief aan het
kabinet aandacht te vragen voor de schrijnende situatie van kinderen in de opvangkampen op
Lesbos (of: Griekse eilanden?).
Toelichting:
Wij zien de EU samenwerking als essentieel onderdeel voor een goed vluchtelingenbeleid. Het is geen
zaak van de lokale politiek. Echter ..... soms zijn situaties zo schrijnend en mensonwaardig dat we er
niet van weg kunnen en willen kijken.

We vinden het belangrijk om, zoals vele andere gemeenten een signaal af te geven.
Volgens de hulporganisaties ter plaatse wordt kinderen die alleen op de vlucht zijn, in de Griekse
kampen de toegang ontzegd tot water, voedsel, onderwijs, medische zorg en een dak boven hun
hoofd. Daarnaast zijn de kampen overvol, smerig en gevaarlijk, zeker voor kwetsbare kinderen.
Nu heeft ook het Corona virus de kampen bereikt en de gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien.
De Europese politiek wordt het blijkbaar niet eens over een verdeling of andere oplossing.
Een aantal vluchtelingen organisaties uit Nederland heeft onlangs een oproep gedaan om een
zogenaamde “coalitie van de willing” te organiseren en in Nederland 500 kinderen op te vangen. Net
als Duitsland, Frankrijk , Finland, Kroatië en andere landen. We kunnen niet alle problemen in
Griekenland oplossen maar wel kenbaar maken dat wij deze kinderen een veilige plek gunnen om op
te groeien..
Daarom stellen wij u o.g.v. artikel 47 van het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad” de volgende vragen.
1. Is het college bereid om middels een brief de regering op te roepen om alles in het werk te
stellen om te komen tot snelle, goede en veilige oplossingen op Europees niveau?
2. Is het college bereid om bij de Rijksoverheid te pleiten voor opvang van 500 van deze kinderen?
3. Bent u bereid / ziet u mogelijkheden in dit verband zo nodig met omliggende gemeenten aan
eventuele opvang te werken?
Graan ontvangen wij een schriftelijk antwoord van u op onze vragen. Mocht dat niet lukken voor de
raadsvergadering van 16 april a.s., dan ontvangen wij graag een mondeling antwoord op onze vragen
in die raadsvergadering. Als die raadsvergadering eventueel wordt geannuleerd, dan ontvangen wij
alsnog graag het schriftelijk antwoord.
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