
 

   

Motie  “Nieuwe kansen voor een humaner vluchtelingenbeleid” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 25 maart2021,  

constaterende dat, 

- er al jarenlang vluchtelingenkinderen in erbarmelijke omstandigheden zijn gestrand in 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden, 

- Comité Vluchtelingenkinderen in 2020 diverse demonstraties, waaronder vier in 

Haarlem heeft georganiseerd waarin werd de regering werd opgeroepen 500 

kinderen op te vangen in de Nederlandse samenleving, 

- op 11 maart jl. tijdens een demonstratie georganiseerd door Comité 

Vluchtelingenkinderen is betoogd dat Nederland haar verantwoordelijkheid moet 

nemen in de aanhoudende internationale vluchtelingencrisis, te beginnen met het 
opstellen van een humaner vluchtelingenbeleid, 

- de gemeenteraad van Haarlem in juni 2020 de motie "Wees solidair met 
vluchtelingenkinderen" heeft behandeld en eerder de burgemeester heeft verzocht 
namens Haarlem de opvangbereidheid aan het kabinet Rutte III kenbaar te maken, 
 

- bij monde van de burgemeester die boodschap destijds geen gehoor vond bij 

verantwoordelijk staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, mevrouw Broekers-Knol. 

 
overwegende dat, 

- zolang kwetsbare kinderen zonder ouderlijke bescherming in vluchtelingenkampen 

worden opgevangen zij grote gezondheidsrisico's lopen en slachtoffer kunnen 
worden van (inter)nationale mensenhandel, 

- het draagvlak onder de Haarlemse bevolking om, samen met andere Nederlandse 

gemeenten, vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen, onverminderd groot 

is, 

- in november 2020 de burgemeesters van Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Groningen 

en Leiden een brief hebben geschreven aan staatssecretaris Broekers-Knol met de 



 

 

boodschap dat zij zowel volwassenen als kinderen uit de vluchtelingenkampen op 
Moria binnen hun gemeentegrenzen wilden opnemen, 

- na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart jl. een nieuwe regering zal worden 

samengesteld die op basis van een nieuw regeerakkoord mede toekomst zal geven 
aan het vluchtelingenbeleid in Nederland de komende jaren, 

- de opvang van specifiek vluchtelingen uit Griekenland alsmede, meer algemeen, een 
humaner vluchtelingenbeleid in de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer 
mogelijk op voldoende draagvlak kan rekenen, 

verzoekt het College; 

 namens de gemeenteraad van Haarlem het verzoek bij de verkenners en 

(in)formateur(s) van het nieuwe kabinet over te brengen om: 1. werk te maken van 

een humaner vluchtelingenbeleid in Nederland, 2. werk te maken van het ontvangen 
van 500 kinderen uit de griekse vluchtelingenkampen in Nederland. 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdam-en-vier-andere-steden-dringen-aan-op-opvang-
vluchtelingen-moria~bb1048cd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  


