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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 23 juni 202O
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Behandeld door de heer M. van Delden (0592) 36 50 54
Onderwerp: Afdoening motie M 2020-7 over de opvang van kwetsbare kinderen uit Griekse
vluchtelingenkam pen

Geachte voorzitter/leden,
ln uw vergadering van 20 mei 2020 hebben wij toegezegd dat wij uitvoering geven aan de
motie M 2020-7 over de opvang van kwetsbare kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen.
Met deze motie verzoekt u ons concreet om:

.
.
o
.
.

een klemmend beroep op de Nederlandse regering te doen om compassie te tonen en
ook een aantal kinderen op te vangen en haar standpunt te heroverwegen;
daarbijte benadrukken dat het lnternationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind
(IVRK) hier aan de orde is;
dit te bekrachtigen door een brief te sturen aan de staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid;
een afschrift van deze motie en de brief aan de staatssecretaris te sturen aan de
Drentse gemeenten, de overige provincies en het lnterprovinciaal Overleg (lPO);
kennis te nemen van de verdere overwegingen in de bijlage bij deze motie.

Door middel van bijgevoegde brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die tevens in afschrift wordt verzonden aan de Drentse gemeenten, de overige provincies en het
lPO, geven wij invulling aan deze motie.
Wijgaan ervan uit dat de motie hiermee is afgedaan.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
Bijlage Brief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

secretaris
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Assen, 23 )uni 2020
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Behandeld door de heer M. van Delden (0592) 36 50 54
Onderwerp: Opvang van kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen

Geachte staatssecretaris,

ln hun vergadering van 20 mei 2020 hebben Provinciale Staten van Drenthe een motiel
aangenomen, waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen om kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen op te vangen. wijwillen onze ogen niet
sluiten voor de nood van deze kinderen en willen solidair zijn met de genoemde
'Coalition of the willing'. Aansluitend aan de eerdere oproep van een vijftal Drentse gemeentenz, doen wij een klemmend beroep op u en de Nederlandse regering om compassie te tonen en om verantwoordelijkheid te nemen voor de opvang van kwetsbare
vluchtelingenkinderen in Nederland. ln deze brief lichten wij onze oproep toe.

Hulpvraag opvang kwetsbare vluchtelingenkinderen
ln de herfst van 2019 heeft Griekenland een noodsignaal uitgezonden en Europa
gevraagd mee te helpen om minimaal í.600 kwetsbare kinderen, de meeste uit
Afghanistan en Syrië, met een gemiddelde leeftijd van í 3 jaar, op te vangen. Het belang
van deze hulpvraag is alleen maar toegenomen door het toenemende risico van een coronabesmetting aldaar. De omstandigheden zijn volgens ooggetuigen nu al mens- en
zeker kindonterend. Artsen ter plekke noemen de situatie'catastrofaal'.
Een aantal, ook ons omringende landen heeft intussen gehoor gegeven aan deze
oproep uit Griekenland. De oproep heeft in Nederland geleid tot een initiatief onder de
naam 'Coalition of the willing', waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen om in
Nederland opvang te bieden aan 500 vluchtelingenkinderen. Deze oproep wordt
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Toelichting: de desbetreffende motie is opgenomen in bijlage 1.
Toelichting: het betreft op dit moment (í 8 juni 2020) de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Coevorden,
Noordenveld en Tynaarlo.

2

inmiddels gesteund door tientallen gemeenten, waaronder momenteel vijf Drentse gemeenten.

Standpunt kabinet
De zorg voor de alleenstaande minderjarige vreemdelingen leeft ook in de Tweede
Kamer, zoals omschreven in de motie van het lid Voordewind. Op 7 mei 2020 hebt u de
Tweede Kamer geïnformeerd dat het Nederlandse kabinet niet kiest voor een tijdelijke
oplossing voor de situatie op de Griekse eilanden, zoals de ad hoc herplaatsing van alleenstaande minderjarige kinderen vanuit Griekenland naar Nederland. Het kabinet zet
in op structurele verbeteringen van de opvang voor deze kinderen door te investeren en
helpen in het opzetten van een Grieks voogdijprogramma.
Daarnaast zet het kabinet in op het versnellen van asielprocedures en het bevorderen
van terugkeer naar het land van herkomst.

Klemmend beroep vanuit Drentse politiek
Wijzien uw inspanningen als een belangrijke eerste stap, maar realiseren ons ook dat
de uitvoering hiervan veel tijd kost. Tijd die deze kwetsbare kinderen op dit moment
onder deze zorgelijke (opvang)omstandigheden niet hebben. De rechten van kinderen
staan daarmee onder druk en dit baart ons zorgen. Wij doen daarom een klemmend
beroep op u om een aantal van deze kwetsbare vluchtelingenkinderen in Nederland op
te vangen.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

secretaris
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Motle opvang hretsbare kJnderen ult Griekse vluchtelingenkampen
Provlndale Staten ran Drenthe, ln vergaderÍng bijeen op woenrdag 20 mei 2ULAz

Overwegende det

r
e

Op de Griekse eílanden, waaronder Lesbos, vluchtelíngeninzorgeliike {opvang}omstandigheden
leven waarbij de positie van kinderen inmiddels catastrofaal is geworden;

Drenthe haar ogen niet wil sluÍten voor de nood van deze kinderen en solidair wil ziin met de
genoemde'Coalitíon of the willin{ ;

Verzoeken het €ollege van Gedeputeerde Staten:
a

a
o
a

Een klemmend beroep op de Ítlederlandse regeringte doen om compassÍe te tonen en ook een

aantal kÍnderen op te vangen en haar standpunt te heroverwegen;
Daarln te benadrukken dat het lnternationaal Verdragvoor de Rechten van het Kind (IVRK) hier aan
de orde is;
Dit te bekrachtigen door een brief te sturen aan de Staatssecretaris van JustitÍe en Veiligheid
mevrouw Ankie Broekers-Knol;
Een afschrift van deze motie en de brief aan de staatssecretariste sturen aan de Drentse
gemeenten, de overige provÍncies en het lPO.
Kennis te nemen van de verdere overwegingen in de biilage bii deze motie.

En gaan over

tot de orde van de dag

Gertjan Zuur, CDA
Bernadette van den Berg, Christenunie
Henk Nijmeijer, GroenLink
Ralph du Long, PvdA

Greet DÍkkers,5P
Anry Kleíne Deters, 065
Thea Potharst, PvdD

