Vragenhalfuurtje 16 juni 2020
De Partij voor de Vrijheid Twenterand wil naar aanleiding van het artikel in
Dagblad Tubantia van 9 juni jl. ‘Leonardo (14) moet terug naar Brazilië terwijl
zijn moeder hier mag blijven’ een aantal vragen stellen aan het College van
B&W. Onze burgemeester zal onze vragen, verwachten wij, gaan
beantwoorden in de Raadsvergadering van dinsdag 16 juni a.s.
De PVV vindt het niet te verteren dat Leonardo geen verblijfsvergunning heeft
gekregen en is van mening dat hij thuis hoort in Nederland, thuis bij zijn
moeder en stiefvader. Beide ouders werken en zijn in staat om Leonardo te
onderhouden. Moeder is geïntegreerd in onze samenleving, draagt haar
steentje bij aan deze zelfde samenleving en is voornemens om de Nederlandse
nationaliteit aan te vragen. Dit laatste zelfs al op zeer korte termijn. We hebben
zelfs vernomen dat moeder dan de Braziliaanse nationaliteit wil opgeven.
Hierover gaan wij niet, maar het geeft wel aan hoe moeder zich heeft
geworteld in onze gemeenschap.
Leonardo is sinds 2018 in Nederland nadat oma is overleden. In Brazilië is
niemand die voor hem kan zorgen. Er is nog altijd geen verblijfsvergunning
afgegeven. Er is wel al een tijd geleden een proces ingezet, maar dit heeft nog
altijd niet geleid tot een oplossing in dit menselijk drama. Voor moeder en kind
is de huidige periode een zeer emotionele periode en de PVV vindt het zelfs
mensonterend. Uiteraard heeft dit ook een enorme impact op de andere
gezinsleden en aanverwante familie.
Kortom, hoog tijd dat onze burgemeester zich ermee gaat bemoeien. Het zou
fantastisch zijn wanneer, mede door interventie van onze burgemeester, er een
goed einde komt aan dit slechte verhaal. Het zou wat de PVV betreft een
geweldig afscheidscadeau van de burgemeester zijn aan onze gemeente.

We hebben de volgende vragen:
1. Kent u het betreffende artikel?
2. Wat was het eerste dat in u opkwam toen u het artikel las? U bent ook
onze burgermoeder en wij vragen aan u om deze vraag in deze rol te
beantwoorden.
3. Bent u het met de PVV eens dat Leonardo gewoon thuis hoort in
Vroomshoop? Zo nee, waarom niet?
4. De PVV zou het geweldig vinden wanneer u zich persoonlijk met deze
zaak gaat bemoeien en zich hard gaat maken om Leonardo hier, bij zijn
moeder onder andere, te houden. Kunt u ons toezeggen dat u dit gaat
doen? Zo ja, op welke manier gaat u dit doen? Zo nee, wat zijn dan de
redenen om u niet in te zetten voor deze goede zaak?
5. Indien u zich in gaat zetten voor Leonardo, wilt u ons dan op de hoogte
houden van deze zaak? Van de vorderingen? De status?

We zullen u zeer erkentelijk zijn wanneer u zich persoonlijk gaat inzetten voor
Leonardo!
Met vriendelijke groeten,

PVV Twenterand,
Erik Veltmeijer.
https://www.tubantia.nl/twenterand/leonardo-14-uit-vroomshoop-moet-terug-naar-brazilie-terwijlzijn-moeder-hier-mag-blijven~a842603a/?referrer=https://www.google.com/

