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Motie Opnemen vluchteling kinderen uit Griekenland 
 
De raad van Son en Breugel in vergadering bijeen op donderdag 24 september 2020, 
 
Constaterende dat 
 

 de afgelopen jaren al meerdere malen geprobeerd is om het voogdijsysteem in Grie-
kenland te verbeteren zonder positief resultaat; 

 Griekenland bijna een jaar geleden een noodkreet stuurde aan alle EU lidstaten om 
een groep van 2500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de overvolle kam-
pen op te nemen; 

 Griekenland heeft aangegeven de opvang en bescherming van alle circa 5000 al-
leenstaande minderjarigen niet te kunnen waarborgen; 

 er EU lidstaten zijn die bereid zijn om contingenten minderjarige vluchtelingen binnen 
hun landsgrenzen te ontvangen en op te nemen en zelfs een neutraal land als Zwit-
serland daartoe bereid gevonden is; 

 
Overwegende dat 
 

 er simpelweg te veel kinderen zijn in het overvolle kamp Moria op het Griekse eiland 
Lesbos die bescherming nodig hebben en elke dag ten prooi vallen aan misbruik, uit-
buiting en geweld en er sprake is van zelfmoordpogingen in deze groep, evenals au-
tomutilatie en stoppen met praten en slapen; 

 Nederland wel kinderen wil opnemen als alle lidstaten van Europa meedoen  

 het onderbrengen van kinderen in in te richten kampen in Griekenland van de EU 
volgens het kabinet de aangewezen weg is; 

 het kabinet slechts bereid is om 100 kinderen uit Griekenland op te nemen hetgeen 
door de gekozen constructie een gotspe is aangezien deze opvang ten koste gaat 
van reeds geplande en voorziene opvang van vluchtelingen in de komende jaren,  
waardoor er geen reële voortgang is geboekt ten aanzien van de opvang van vluch-
teling kinderen uit Griekenland;  

 

BESLUIT 

 
het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om het kabinet van de minister 
president te berichten dat de gemeente Son en Breugel zich aansluit bij de 'coalitie of the 
willing' , dat wil zeggen 164 gemeenten en 5 provincies om 500 kwetsbare vluchteling kin-
deren uit Griekenland op te nemen 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Son en Breugel, 24 september 2020 
 
Fracties van PvdA/GroenLinks en D66 
 

BESLUIT GEMEENTERAAD 24 SEPTEMBER 2020: 
De motie is aangenomen  
(tegen: fracties VVD, VOOR U! en dhr. Frans Meulenbroeks van de fractie DorpsVISIE). 
 


