
Zondag, M (Mariolein)

Beste heer, mevrouw,

Kunt u ervoor zorgdragen dat bijgaande motie wordt doorgestuurd naar uw gemeenteraad?

Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Met vriendelijke groet,

VU

Met vriendelijke groet,■»
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Door de gemeenteraad van Loon op Zand is de motie 'Vluchtelingenopvang kinderen Griekenland' aangenomen. 
Het verzoek is om deze motie naar alle gemeenteraden van Nederland te versturen.
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Loon op Zand

MOTIE
(artikel 27 Reglement van Orde)

De raad van de gemeente Loon op Zand, in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2020

en gaat over tot de orde varf di

ertekeni

■
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Pro GemeenteBelangen VVD VOOR LOON

Deze motie werd in de raadsvergadering van 2 juli 2020
aangenomen / verworpen met AO stemmen vóór en stemmen tegen.

I

Griffierftter

Spreekt uit dat:
• De gemeenteraad Loon op Zand de bereidheid heeft om een deel van deze groep kwetsbare 

kinderen op te vangen,
• Loon op Zand zich in navolging op vele andere gemeenten wil voegen bij de 'coalition of the willing’ 

om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden;
• We de massale oproep aan het kabinet voor opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland. 

ondersteunen.

Roept het college op:
• De drie initiatief nemende hulporganisaties en de regering hiervan schriftelijk in kennis te stellen;
• In de brief aan de regering ons aanbod tot hulp, mocht zij kinderen naar Nederland halen, kenbaar 

te maken en de overheid te vragen om voorzieningen te treffen waarmee gemeenten in staat 
worden gesteld deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen.

Constateert dat:
• Hulporganisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children 

Nederlandse gemeenten oproepen om zich gezamenlijk in te spannen voor de opvang van de 500 
(meest) kwetsbare kinderen uit de overvolle kampen in Griekenland;

• Dit vraagstuk een Europese oplossing nodig heeft, waarbij Nederland een deel van de opvang op 
zich neemt;

• Loon op Zand een inclusieve en sociale gemeente is waar iedereen zich thuis kan voelen;
• De oproep aan het gemeentebestuur vanuit diverse personen, organisaties en instellingen een 

krachtig antwoord verdient.

Raadsvergadering d.d. 
Agendapunt
Onderwerp

2 juli 2020
Motie vreemd aan de orde
Opvang kinderen Griekse vluchtelingenkampen


