
 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

19R.00674 
 
 
 

Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 1 oktober  2019 

Portefeuillehouder(s) : Burgemeester en Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Integratie Statushouders 

Contactpersoon : H. Steijn 

Tel.nr. : 8291 

E-mailadres : steijn.j@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Motie kinderpardon 

 

Kennisnemen van: 
De reactie van staatssecretaris Harbers op de motie kinderpardon van de gemeente Oudewater 

Inleiding: 
In de raadsvergadering van 21 september 2018 is de motie kinderpardon aangenomen. Het college heeft een 
brief gestuurd naar de staatssecretaris waarin aandacht gevraagd is voor deze motie. 
Bijgaand treft u de reactie van de staatssecretaris op deze brief. 
 

 

 

Kernboodschap: 

n.v.t. 

 

Financiën 

n.v.t. 

 



 

Vervolg: 
n.v.t. 

 

Bijlagen: 
Reactie van de staatssecretaris op de motie kinderpardon Oudewater.  
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 

 

 

 

  

 

 
 

 



Ministerie van Justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Gemeente Oudewater 
dhr. J.I.M. Duindam 
Postbus 100 
3420 DC OUDEWATER 
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Datum 30 november 2018 
Onderwerp Motie inzake Kinderpardon 

Geachte heer Duindam, 

Btŕh. Ambt . : 

0 6 DEC. 2018 

reefd.ņt' 

18.025200 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

06/12/2018 

D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l 
Migratie 
Directie Migrat iebeleid 

Tur fmark t 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.r i j ksoverhe id .n l / jenv 

C o n t a c t p e r s o o n 
N. Hasan Burney 

T 070 370 78 75 

O n s k e n m e r k 
2419690 

U w k e n m e r k 
18U.23172 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

Hartelijk dank voor uw brief waarin u aangeeft dat de gemeenteraad van 
Oudewater in zijn vergadering van 21 september 2018 met een motie heeft 
verzocht aandacht te vragen voor het huidige beleid met betrekking tot het 
kinderpardon. 

De gemeenteraad verzoekt in lijn van deze motie een oplossing te bieden voor de 
groep kinderen die al langer dan 5 jaar wachten op een verblijfsvergunning, 
bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het kinderpardon. 

Graag informeer ik u als volgt. In 2013 is een overgangsregeling (het 
'Kinderpardon') en een definitieve regeling gericht op langdurig in Nederland 
verblijvende kinderen geïntroduceerd. Beide regelingen zijn op 1 februari 2013 in 
werking getreden. Op de overgangsregeling kon tot 1 mei 2013 een beroep 
worden gedaan. De overgangsregeling heeft voor een aanzienlijke groep jongeren 
een oplossing geboden. De definitieve regeling voor langdurig verblijvende 
kinderen kent geen einddatum. Deze regeling is restrictiever dan de 
overgangsregeling. Met de definitieve regeling is er beleid gekomen waaraan 
objectief kan worden getoetst of de overheid een vergunning dient te verlenen op 
basis van langdurig verblijf. Over deze regeling is uitgebreid gesproken met de 
Tweede Kamer en ook is de redelijkheid en de uitleg ervan onderwerp geweest 
van rechterlijke procedures bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. De definitieve regeling heeft naar zijn aard betrekking op 
een klein aantal personen. Dit is er onder meer in gelegen dat van de vreemdeling 
(of diens ouders) verwacht wordt dat de vreemdeling actief heeft gewerkt aan zijn 
vertrek. Het loslaten of het versoepelen van de voorwaarde dat door 
vreemdelingen actief is gewerkt aan terugkeer doorkruist te zeer de 
mogelijkheden om een effectief migratiebeleid te voeren. Illegaal verblijf wordt 
daardoor onnodig gestimuleerd. 
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In de kabinetsformatie is ten aanzien van de definitieve regeling langdurig 
verblijvende kinderen afgesproken dat de regeling in haar huidige vorm 
gehandhaafd blijft. Dit is in het regeerakkoord zo ook neergelegd. 

Ik ben mij er zeer wel van bewust dat een afwijzing van een verzoek om een 
verblijfsvergunning, zeker als het een kind betreft dat langere t i jd in Nederland 
heeft verbleven, voor de betrokkene en zijn omgeving bijzonder ingrijpend is. 
Tegelijkertijd ben ik verantwoordelijk voor het in stand houden van het stelsel, 
waarin een belangrijk uitgangspunt is dat afwijzing van een verblijfsaanvraag 
moet leiden tot terugkeer naar het land van herkomst. Zou ik dit loslaten voor 
kinderen, of geen gewicht geven aan keuzes die de ouders hebben gemaakt (door 
bijvoorbeeld niet mee te werken aan terugkeer), dan ontstaat het risico dat het 
verblijf van gezinnen met kinderen in de illegaliteit en het stapelen van 
procedures zelfs wordt gestimuleerd. Kinderen worden dan in het uiterste geval 
ingezet voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. 

D i r e c t o r a a t - G e n e r a a l 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 

Datum 
30 november 2018 

O n s k e n m e r k 
2419690 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

Mark Harbers 
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Ã 
Gemeente Oudewater 

Bezoek: Waardsedijk 219 

Ministerie van Justitie en veiligheid 

t.a.v. de staatsecretaris de heer M.G.J. Harbers 
Postbus 20301 
2500EH Den Haag 

18U.23172 

IBAN-nummer: 
NL88BNGH0285006789 

Onderwerp: Motie gemeenteraad Oudewater 

Uw kenmerk: Uw brief van: Datum: 24 oktober 2018 
geregistreerd onder nr.: 

Ons Kenmerk Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz. Q' ļ ļ̂ gy ^ļļļÇ 
18U.23172 8291 I H. Steijn 

Geachte heer Harbers, 

In de Raadsvergadering van 21 september is de motie aangenomen om als gemeente aansluiting te 
zoeken bij de kinderpardongemeenten. 
Voor de inhoud van de motie verwijzen wij u naar de bijlage. 

Het college van burgemeester en wethouders 

m e e ; De wnd. secretaris 

ir. W.J. Tempel J.I.M. Duindam 

Bijlage: motie kinderpardongemeente 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisat ie van Weerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten 



Christen J ^ SGP 
Motie vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp: Kinderpardongemeente 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 20 september 2018. 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 

Overwegende dat: 

» het voor in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland 
verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het thuis van deze 
kinderen in Nederland ligt; 

» het uitzetten van deze gewortelde kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de 
lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld 
aan doet; 

» het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen 
enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen; 

Verzoekt het college om: 

» aansluiting te zoeken bij de Kinderpardongemeenten en bij de staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, 
bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 

J.V Bos 
Fractie CU/SGP 

Deze motie is: aangenomen I verworpen in de vergadering van 20 september 2018. 

Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen: 

De griffier, De plv. voorzitter, 

mr. A. van der Lugt R A. van den Hoogen 


