
 
 
Motie opvang vluchtelingenkinderen van Griekse eilanden 
 
De Raad in vergadering bijeen op 11 juni 2020,  
 
Overwegende dat: 

1. Op de Griekse eilanden een humanitaire ramp plaatsvindt, waarbij meer dan 1300 
alleenstaande minderjarige vluchtelingkinderen zijn betrokken. 

2. Op korte termijn een structurele oplossing gevonden moet worden voor deze zeer kwetsbare 
groep. 

3. Opvang in Nederland als de beste oplossing voor deze alleenstaande vluchtelingkinderen 
moet worden gezien. 

 
Constaterende dat: 

1. De Nederlandse overheid op 7 mei 2020 de Tweede Kamer bij brief heeft laten weten bij te 
willen dragen aan de verbetering van situatie van alleenstaande minderjarige asielzoekers in 
Griekenland. 

2. Die bijdrage betrekking heeft op financiën en expertise voor een opvang van 48 plaatsen op 
het vaste land van Griekenland. In de loop van drie jaar zouden daar dan 500 kinderen 
kunnen worden opgevangen en begeleid. 

3. Deze aanpak weliswaar enige verlichting brengt, maar tegelijk toch te beperkt van omvang is, 
zeker voor de korte termijn. 

4. De provincie Utrecht de stappen van het Kabinet te beperkt acht en zich achter het initiatief 
voor opvang in Nederland heeft geschaard. 

5. In de regio Zuidoost Utrecht de gemeenten naar hun mogelijkheden zouden kunnen 
bijdragen aan de opvang door het inzetten van: 

a. beschikbare locatie/capaciteit voor eerste opvang, 
b. financiën  
c. expertise en menskracht bij zowel gemeenten als bij vrijwilligersorganisaties. 

Verzoekt het college met klem: 
1. Op korte termijn in overleg te treden met de colleges van de andere gemeenten in de regio 

Zuidoost Utrecht (ZOU) over een gezamenlijk signaal aan het kabinet over:  
a. het belang dat Nederland op korte termijn meer bijdraagt aan de opvang van 

vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden dan nu verwoord in de brief van 7 mei 
2020; 

b. de bereidheid van de gemeenten in de regio ZOU om samen de alleenstaande 
vluchtelingenkinderen op te vangen, waarbij elke gemeente een bijdrage levert naar 
gelang haar mogelijkheden. 

2. Te verkennen of de gezamenlijke opvang kan worden uitgebreid tot U16 niveau. 

 

 
 

 

 

 

   



3. De Raad te informeren over de voortgang van het overleg met de gemeenten in ZOU in een 
tussentijdse brief doch uiterlijk bij de eerstvolgende Raadsvergadering. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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