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Titel motie : Steun voor vluchtelingenkinderen 

Datum PS : 27 mei 2020 

Onderwerp : Oproep opvang vluchtelingenkinderen 

 

           

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld 

onderwerp; 

 

Constaterende dat: 

- In het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos vluchtelingen al jaren in zorgelijke omstandigheden 

leven, waarbij de positie van alleenstaande kinderen inmiddels erbarmelijk is geworden; 

- Deze kwetsbare kinderen in de kampen geen onderwijs krijgen, ontoereikende toegang tot 

medische zorg hebben, en het slachtoffer worden van misbruik en mensenhandel; 

- Griekenland een noodkreet heeft gedaan aan EU-lidstaten om kwetsbare kinderen op te vangen 

en inmiddels elf Europese landen hieraan gehoor hebben gegeven; 

- Hulporganisaties als Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, en 

het Christelijk Noodhulpcluster opgeroepen hebben tot het opvangen van 500 alleenstaande 

vluchtelingenkinderen in Nederland; 

- De Nederlandse regering zich terughoudend opstelt om deze kinderen in Nederland op te vangen; 

- Verschillende Groninger gemeenten hebben verklaard deze oproep wel te steunen en zich bereid 

hebben gevonden om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen; 

 

Overwegende dat:  

- De Provincie medeverantwoordelijk is voor goed bestuur van onze gemeenten en een 

faciliterende en controlerende rol heeft in het ondersteunen en uitvoeren van de taakstelling van 

de gemeenten; 

- Verschillende Nederlandse provincies de regering al namens hun gemeenten opgeroepen hebben 

de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen uit Griekenland mogelijk te maken; 

 

Roepen het college van GS op: 

- In Den Haag een klemmend beroep op de regering te doen om compassie te tonen en haar 

standpunt omtrent opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen te heroverwegen; 

- Dit te bekrachtigen door een brief aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mevrouw 

Ankie Broekers-Knol te sturen; 

- Middels deze oproep steun te verlenen aan de positie van de bereidwillige Groninger gemeenten 

omtrent de opvang en huisvesting van deze kinderen; 

 

en gaan over tot de orde van de dag,  

 

Bas de Boer, GroenLinks      Pascal Roemers, PvdA 

 

Margriet Donker - van der Vinne, ChristenUnie    Joke Lesman - Veenstra, SP 

 

Ankie Voerman, PvdD 

 


