
  

 

Motie Opvang vluchtelingenkinderen 
 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 27 mei 2020, 

Constaterende dat:  

• de hulporganisaties Stichting Vluchtelingenwerk, Vluchtelingenwerk Nederland en 

Defence for Children de noodklok luiden nu duizenden migranten zich op de Griekse 

eilanden hebben verzameld; 

• in de vluchtelingenkampen ook de Coronacrisis een ernstige bedreiging vormt voor 

de gezondheid in de kampen, waardoor volwassenen sterven en kinderen alleen 

achterblijven; 

• de hiervoor genoemde hulporganisaties melden dat kinderen die alleen (dus zonder 

ouders of familie) op de vlucht zijn op dit moment in de Griekse opvangkampen de 

toegang wordt ontzegd tot water, eten, onderwijs, medische zorg en een dak boven 

hun hoofd; 

• de genoemde hulporganisaties een dringende oproep doen aan alle Nederlandse 

gemeenten om ervoor te zorgen dat 500 vluchtelingenkinderen zonder ouders of 

familie een veilige plek in Nederland krijgen. 

Overwegende dat: 

• de kinderen die zonder ouders of familie op de vlucht extreem kwetsbaar zijn 
doordat zij kunnen worden misbruikt of verhandeld en soms volledig uit het zicht 
verdwijnen; 

• Europese landen als Frankrijk, Luxemburg, Finland en Portugal al hun bereidheid 
hebben getoond kinderen op te nemen in hun samenleving; 

• burgemeesters van diverse steden in Nederland het niet eens zijn met de tot nu toe 
hardvochtige opstelling van de Nederlandse overheid en zich hebben aangesloten bij 
‘Coalition of the Willing’; 

• binnen de gemeentegrenzen van Renkum zich vele instanties bevinden die 
belangrijke expertise kunnen inbrengen over de wijze waarop moet worden omgaan 
met de opvang van kwetsbare, hulpbehoevende kinderen en jongeren; 

• de gemeente Renkum recentelijk tijdens de 65-jarige herdenking van de Slag om 
Arnhem zelf uitvoerig heeft stilgestaan bij de verschrikkingen van (de nasleep van) 
een oorlog, de vluchtelingenstroom die daardoor vanuit onze gemeente ontstond en 
de impact die dit alles heeft gehad op de mensen (en speciaal kinderen) die het 
hebben meegemaakt, waarbij de Renkumse inwoners toen zelf afhankelijk waren van 
de hulp van vreemden buiten de eigen, vertrouwde gemeenschap.  

 



Verzoekt het college: 

• zich als gemeente Renkum aan te sluiten bij de “Coalition of the Willing’ en een 
veilige plek binnen onze gemeente aan te bieden voor de kinderen uit de Griekse 
opvangkampen; 

• te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om die vluchtelingenkinderen in de 
gemeente Renkum op te vangen; 

• hierbij in gesprek te gaan met de (crisis)opvanginstanties voor jongeren, de diverse 
hulporganisaties voor vluchtelingen die er zijn binnen de gemeentegrenzen van 
Renkum en de kerken in de gemeente om van hen te horen wat er nodig en mogelijk 
is om vluchtelingenkinderen op een aanvaardbare en veilige manier op te vangen; 

• de raad vóór 1 juli 2020 te informeren over de uitvoering van deze motie. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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