Aan burgemeester de heer G.Janssen,
Gemeente Halderberge
Parklaan 15
4731 GJ Oudenbosch
Bosschenhoofd, 8 mei 2014

Onderwerp: oproep voor verruiming Kinderpardon

Geachte heer Janssen,
Op initiatief van burgemeester Ostendorp (Bunnik) hebben inmiddels al vele
burgemeesters (de teller staat op dit moment op 137) uit het hele land de oproep aan
staatssecretaris Teeven ondertekend. Het betreft hier een oproep om afgewezen
aanvragen voor het kinderpardon opnieuw te bekijken.
Ook de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en het Landelijk Overleg
Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) ondersteunen de
oproep. LOGO plaatste de oproep op zijn website, een oproep om ook asielkinderen
die al vijf jaar onder toezicht van een gemeente staan onder het pardon te laten
vallen. Link naar de oproep van de burgemeesters:
http://www.eerlijkkinderpardon.nu/images/69/3006.pdf
Het kinderpardon is in 2012 ingevoerd. Kinderen van asielzoekers die langer dan 5
jaar in Nederland wonen en hier intussen zijn geworteld komen ervoor in aanmerking.
De helft van alle aanvragen is niet gehonoreerd. Zo’n 600 kinderen zouden moeten
terugkeren naar hun land van herkomst. Om te kunnen blijven moesten de kinderen
de hele tijd onder toezicht van het Rijk hebben gestaan. De kinderen die een tijdje
onder toezicht van een gemeente stonden, zijn afgewezen. Deze kinderen waren
gewoon op school, ingeschreven, gingen naar sportclubs en er was contact met een
maatschappelijk werker. Zij waren dus wel degelijk in het zicht van de overheid.

Omdat onze fractie ook wil dat meer kinderen in aanmerking komen voor het
kinderpardon, vragen wij u als burgemeester van Halderberge:
1. of u al gehoor heeft gegeven aan de oproep van uw collega’s, de VNG en het
LOGO;
2. zo niet dat verzoeken wij u alsnog de oproep aan de staatssecretaris te
ondersteunen. Bent u dit niet van plan, dan wil onze fractie graag van u weten
wat uw argumenten hiervoor zijn.
Uw reactie zie ik graag spoedig tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Toos Verschuur-Geraets,
Fractievoorzitter Progressief Halderberge (PvdA, D66, GroenLinks) .
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