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Voorstel nummer: 1 

 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 25 mei 2020 

 

 
Onderwerp: opvang van alleenstaande kinderen van het eiland Lesbos 

 

 
De gemeenteraad van Leiderdorp,  in vergadering bijeen op 25 mei 2020 

 
Constaterende dat: 

• er op dit moment een grote humanitaire crisis plaatsvindt op het Griekse eiland Lesbos; 

• alleenstaande kinderen hier extra kwetsbaar zijn; 

• de situatie nog ernstiger is geworden als gevolg van de dreiging van het corona-virus in de 
vluchtelingenkampen; 

• de Griekse minister van Burgerbescherming al in oktober 2019 een oproep heeft gedaan 
om 2500 kinderen op te vangen in andere Europese landen; 

• de Nederlandse rijksoverheid, anders dan een aantal Europese landen, nog geen gehoor 
heeft gegeven aan deze oproep; 

• het Leidse college van B&W zich al wel snel aansloot bij dit initiatief, samen met inmiddels 
meer dan 30 gemeenten. 

 
Overwegende dat: 

• Leiderdorp een sociale gemeente is en zich in het verleden bereid heeft getoond in te 
springen toen er een beroep werd gedaan om vluchtelingen op te vangen; 

• we een gastvrije inclusieve gemeente willen zijn voor expats, nieuwkomers en 
asielzoekers;  

• Leiderdorp haar verantwoordelijkheid neemt wanneer de rechten van kinderen in het 
geding komen. 
 

Spreekt zich uit: 

• voor de opvang van vluchtelingenkinderen in Nederland en is bereid hier als gemeenschap 
aan bij te dragen; 

• dit standpunt van de Leiderdorpse Raad uit te dragen in de regio en richting de landelijke 
overheid en hen te verzoeken de regie hierop te voeren. 

 
en gaat over tot de orde van de dag,  
 
Leiderdorp, 25 mei 2020 
 
 

 



PvdA : Joyce van Reijn 
GL         : Marlies van Beek 
LPL  : Kamla Balak 
VVD  : 
D66 : Jeroen Hendriks 
CDA : Medea Hempen 
CU/SGP: Geert Schipaanboord 
 
 

Uitkomst raad 
(in te vullen door de griffie) 

 

Wel / niet in stemming Wel 

Voor 13 (PvdA/GL/LPL/CDA/CU-SGP/D66) 

Tegen 4 (VVD) 

Afwezig 4 (LPL/CDA/PvdA) 

Resultaat AANGENOMEN 

 


