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Kinder(en) Pardon? Waarom mag ik (en meer dan 600 andere kinderen) met mijn ouders en broers
en zusjes niet in Nederland blijven? Waarom 675 andere kinderen en hun gezin wel? Wij gaan net
als die kinderen die mogen blijven naar school, wonen in een huis, voetballen en spelen op straat,
en hebben hier onze vrienden. Dit is niet eerlijk.
De Regeling Kinderpardon biedt aan 675 kinderen en hun 775 gezinsleden een verblijfsvergunning in
Nederland. Voor een even groot aantal kinderen is het verzoek om een verblijfsvergunning
afgewezen. Reden is dat niet kon worden aangetoond dat een kind lang genoeg in Nederland woont;
een periode van vijf jaar is vereist voor de pardonregeling. Voor andere kinderen is nooit eerder een
asielaanvraag ingediend.
De fractie vindt dat de Kinderpardonregeling onder vuur ligt en rigide is uitgevoerd en vraagt zich af
of de afgewezen kinderen en hun gezinnen door deze aanpak vanuit het Rijk, in een eindeloze
situatie terecht komen. Wij spreken onze waardering uit dat onze burgemeester de oproep van de
burgemeester van Bunnik aan de staatssecretaris voor een ruimhartiger Kinderpardon heeft
ondersteund. Ook al gaat het om Rijksbeleid, als gemeente zijn we wel verantwoordelijk voor het
welzijn van de jongeren. En waar mogelijk moeten negatieve gevolgen van de Pardonregeling
worden voorkomen. Als fractie willen we daarom nog nadere informatie voor de Nieuwkoopse
situatie hebben over de Kinderpardonregeling. Daarom de volgende vragen:
Vraag 1
Zijn er in het kader van de Kinderpardonregeling vanuit Nieuwkoop aanvragen ingediend? Is bekend
of deze zijn gehonoreerd of afgewezen?
Vraag 2
Is het College voornemens in het geval van afwijzingen alsnog bij de staatssecretaris te pleiten deze
afgewezen kinderen onder het pardon te laten vallen?

