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H. Rijks
Beantwoorden vragen fractie CU illegale vreemdelingen.

Aanleiding
Op 10 november 2014 is de uitspraak van het Europees Comité inzake Sociale Rechten (ECSR) van de
Raad van Europa gepubliceerd. In deze uitspraak wordt geconcludeerd dat Nederland enkele
basisrechten van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en ongedocumenteerde migranten schendt, onder
meer door hen uit te sluiten van opvang (onderdak, voedsel en kleding). De fractie van de CU heeft
hierover vragen gesteld.
Inhoud mededeling
1. Is het college bekend met bovenstaande uitspraak van de Raad van Europa?
Antwoord: Ja
2. Staat het college, net als onze fractie, achter de uitspraak van de Raad van Europa?
Antwoord: Ja
3. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja, welke?
Antwoord: Op dit moment zien wij geen noodzaak om maatregelen te nemen. Staatssecretaris
Teeven neemt de uitspraak van de Raad van Europa niet direct over, maar wacht de
besluitvorming in het Comité van Ministers af. Uitspraken van de ECSR zijn juridisch niet
bindend, maar wel gezaghebbend. Naar alle waarschijnlijkheid volgt dit besluit begin 2015.
Daarna zal het Kabinet met een inhoudelijke reactie komen. Wij wachten deze ontwikkelingen
af.
4. Zijn er in de gemeente Aalten gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar opvang nodig was
voor ongedocumenteerden?
Antwoord: Ja. Er is bij ons 1 gezin (met 2 kinderen van 4 en 6 jaar) bekend dat niet in
aanmerking is gekomen voor een reguliere verblijfsvergunning op grond van de regeling
langdurig in Nederland verblijvend kinderen (het zogenaamde Kinderpardon). Het
bezwaarschrift is ongegrond verklaard en er loopt een beroepsprocedure.
5. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, dit gezin wordt particulier/kerkelijk ondersteund.
6. Is het college bereid om in gesprek te gaan met burgers die vanuit het particulier initiatief de
afgelopen 2 jaar ongedocumenteerden hebben opgevangen of nog steeds opvangen?
Antwoord: Zie beantwoording onder 3.
7. Is het college bereid bovengenoemde burgers, waar nodig, te ondersteunen conform de
uitspraak van de Raad van Europa?
Antwoord: Zie beantwoording onder 3.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
-De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
--

53/2014 schriftelijke vragen fractie CU over uitspraak basisvoorzieningen Raad
van Europa.
Geacht College,
Maandag 10 november 2014 werd bekend dat de Raad van Europa uitgesproken
heeft dat illegale vreemdelingen bij de Nederlandse overheid aanspraak moeten
kunnen maken op basisvoorzieningen als onderdak, voedsel en kleding.
Op grond van bovenstaande nieuwe informatie heeft de fractie van de
ChristenUnie de volgende vragen aan het college:
1. Is het college bekend met bovenstaande uitspraak van de raad van
Europa?
2. Staat het college, net als onze fractie, achter de uitspraak van de raad van
Europa?
3. Bent u bereid om hiervoor, indien nodig, maatregelen te nemen? Zo ja,
welke?
4. Zijn er in de Gemeente Aalten gevallen bekend waarin de afgelopen 2 jaar
opvang nodig was voor ongedocumenteerden?
5. Zo ja, is die ook verleend? Zo nee, waarom niet?
6. Is het college bereid om in gesprek te gaan met burgers die vanuit het
particulier initiatief de afgelopen 2 jaar ongedocumenteerden hebben
opgevangen of nog steeds opvangen?
7. Is het college bereid bovengenoemde burgers, waar nodig, te
ondersteunen conform de uitspraak van de Raad van Europa?
Uw antwoorden zien wij graag middels een raadsmededeling tegemoet.

Met vriendelijke groeten
namens de fractie van de Christenunie,
Johan Pennings, voorzitter
Hanny Noorman, fractiesecretaresse

