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Dames en heren,
 
Ter kennisneming bijgaande motie.
 
Met vriendelijke groet,

Denise ter Horst
Medewerker griffie

0547 - 85 71 79

Gemeente Hof van Twente
de Höfte 7, 7471 DK GOOR 
Postbus 54, 7470 AB GOOR 
0547 - 85 85 85
info@hofvantwente.nl 
www.hofvantwente.nl
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Motie 
 

 Onderwerp 500 Vluchteling kinderen in Griekenland 

 

Datum 6 oktober 2020 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 6 oktober 2020  
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat: 

• het inmiddels bijna een jaar geleden is dat Griekenland een noodkreet stuurde aan de 
EU-landen over de groep van 2.500 alleenstaande minderjarigen; 

• de relocatie van kinderen naar andere lidstaten is gebaseerd op Europees recht en 
verankerd is in Europees beleid; 

• deze raad op 21 april 2020 een motie heeft aangenomen waarin zij zich uitspreekt 
voor relocatie van 500 alleenstaande kinderen uit Griekenland en het college oproept 
om zich aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’, hetgeen inmiddels is gebeurd; 

• door de Corona-crisis en de brand in kamp Moria de situatie alleen nog maar is 
verslechterd; 

• het moreel onbegrijpelijk is dat Nederland alleen 100 vluchteling-kinderen uit 
Griekenland wil opnemen in ruil voor 100 minder vluchtelingen op het aantal conform 
de afspraak met VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. 

 
roept het college op om: 

• aan de regering kenbaar te maken dat de gemeente Hof van Twente van mening is 
dat Nederland gehouden is aan het Europese beleid in deze en onverwijld, zonder 
koehandel, 500 vluchteling-kinderen moet opnemen; 

• deze motie te verspreiden onder alle Nederlandse gemeenten. 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Ingediend door: 
Onno Bordes  
 
Fractie PvdA  
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 6 oktober 2020, 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 
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