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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2019 - 2022;
 
constaterende dat:
 
1. het uitwijzen van kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland wonen en in Nederland naar 

schoolgaan veel onrust te weeg brengt in lokale gemeenschappen;
2. er mogelijk ook in Ridderkerk gezinnen met kinderen verblijven die een afwijzing op de 

kinderregeling (de definitieve regeling gekoppeld aan het Kinderpardon) hebben gekregen of die 
nog een lopende aanvraag hebben;

3. het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de afgelopen jaren 95 
procent van de gewortelde kinderen een afwijzing kregen;

overwegende dat:
 
a. ook hier de gemeenschap in actie gaat komen zoals bij Lili en Howick wanneer een klas- of 

buurtgenoot wordt bedreigd met uitzetting en Ridderkerk hun thuis is geworden;
b. de Kinderombudsman zich uitsprak voor ‘een kinderpardon dat recht doet aan kinderen’, met 

name omdat het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn de ontwikkeling van 
kinderen zeer negatief beïnvloedt;

c. de procedures opnieuw bekeken moeten worden om deze situatie ten aanzien van kinderen te 
voorkomen;

 
verzoekt het college:
 
a. om te zorgen dat Ridderkerk zich aansluit bij de nu al rond de 100 ‘kinderpardongemeenten’, door 

bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, ook namens onze raad, te pleiten voor een 
daadwerkelijke oplossing voor deze ca 400 kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het 
meewerkcriterium van het Kinderpardon;

b. deze motie te verzenden naar de staatssecretaris en de Vaste commissie voor Justitie en 
Veiligheid van de Tweede Kamer;

 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
  
De raadsleden,
 
  
Arianne Ripmeester  Erna de Wolff-ter Beek Björn Ros Farahnaz Fräser
PvdA Ridderkerk   ChristenUnie GroenLinks D66
 
 

 

Stemverhouding/Hoofdelijke stemming:
Tegen 15: Rottier, Slaa, Van der Spoel, Stip, Vlasblom – Liezenga, Westbroek, 
Van der Duijn Schouten, Kardol, Kayadoe, Kranendonk, Van Nes – de Man, Van Neuren, Nugteren, 
Ouwens, Piena
Voor 14: Ros, Soffree, De Wolff – ter Beek, Breeman, Franzen, Fräser, Kloos, Kooijman, 
Van der Linden, Los, Mijnders, Overheid, Rijsdijk, Ripmeester

Aangenomen Verworpen


