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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
D66 over kinderpardon
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0 6 JUNI 2014

Geachte heer, mevrouw.
Op 9 mei 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 over kinderpardon.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag f;
/s uw college op de hoogte van het standpunt van het VNG met betrekking tot het
kinderpardon?
Antwoord: ja.
Vraag 2:
Wat is het standpunt van de Burgemeester en het College in deze?
Antwoord: wij ondersteunen het standpunt van de VNG met betrekking tot het kinderpardon.
Vraag 3;
Verblijven er kinderen in Haarlemmermeer die buiten het kinderpardon vallen, maar wel
onder toezicht zijn van de gemeente Haarlemmermeer? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het
en hoe gaat de burgemeester hier in de uitvoering mee om?
Antwoord: voor zover nu bekend verblijven er in de gemeente Haarlemmermeer geen
kinderen die buiten het kinderpardon vallen.
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Vraag 4:
In de berichtgeving staat dat 'een aantal burgemeesters het initiatief genomen hebben
handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters'. Heeft de burgemeester dit
initiatief gesteund door dit mede te ondertekenen? Zo nee, gaat de burgemeester dit alsnog
doen?
Antwoord: zoals voorgaand vermeld verblijft in Haarlemmermeer voor zover bekend geen
kind dat buiten het kinderpardon valt. De burgemeester zal het initiatief mede ondertekenen,
indien alsnog blijkt dat in de gemeente Haarlemmermeer een kind verblijft, dat buiten het
kinderpardon valt.

Wij venvachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de burgemeester.
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