
           

Aan het College van B en W  
Postbus 149  
3840 AC HARDERWIJK 
 
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk. 

 

Datum: 13 april 2020  

Onderwerp: Vragen aan het College van B&W om het kabinet te bewegen zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten m.b.t. 

bereidheid tot opvang van kinderen uit Griekse kampen in Nederland en ook als gemeente Harderwijk deze bereidheid te tonen. 

 

Onze fracties willen het College van B&W oproepen het kabinet te bewegen zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten om 

kwetsbare kinderen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse vluchtelingenkampen leven,  op een veilige, zorgvuldige en 

verantwoorde wijze in Nederland op te vangen. Het gaat daarbij om 500 op te vangen kinderen per lidstaat. Ook vragen wij het College 

van B&W bereidheid te tonen om ook in Harderwijk kinderen op een voor iedereen veilige en verantwoorde wijze op te vangen. Daarbij 

zijn adequate begeleiding en huisvesting van deze kinderen van groot belang. 

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het kabinet en ook het college van B&W op dit moment andere prioriteiten hebben, namelijk zo 

goed mogelijk zorgen voor de door het Coronavirus getroffen mensen in ons land en onze gemeente, deze ziekte zo spoedig mogelijk 

een halt toe roepen en omzien naar de mensen, bedrijven, organisaties die door de Coronamaatregelen getroffen zijn. Dit vergt enorme 

inzet, aandacht en tijd van iedereen in onze samenleving. Dat is zeer noodzakelijk en de manier waarop is hartverwarmend. 

 

Tegelijkertijd vindt er, als we niets doen, in de Griekse kampen een menselijk en op termijn ook een medisch drama plaats. Het 

Coronavirus zal ook de Griekse kampen bereiken en de meest kwetsbaren, de kinderen, treffen. Hier past het ons ook om 

medemenselijkheid te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.  

 

Onze fracties hebben daarom twee vragen aan het college:   

1. Bent u bereid het kabinet op te roepen zich aan te sluiten bij andere Europese lidstaten, zodat ook door Nederland 500 

kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen op een veilige, zorgvuldige en verantwoorde wijze zullen worden opgevangen?  

2. Bent u bereid om ook in Harderwijk op een veilige, zorgvuldige en verantwoorde wijze kinderen uit Griekse kampen op te 

vangen?  

3. Zo ja, wilt u op korte termijn aan de raad terugmelden welke noodzakelijke acties u gaat ondernemen om de opvang van 

kinderen uit Griekse kampen in Harderwijk mogelijk te maken? 

 

Graag zien wij uw beantwoording met argumenten tegemoet. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fracties van 

CDA  Christen Unie  PvdA  GroenLinks  D66   SGP 

 

Peter Sels Mirjam Driest  Wilco Bos Yvonne Klein Rouweler Martijn Pijnenburg  Jan van Panhuis 


