
  

Artikel 40 vragen aanpak discriminatie en racisme in Dordrecht 

Aan het college van B&W gemeente Dordrecht, 

Dordrecht, 27 september 2021

Geachte college

Op 16 september 2021 verscheen een artikel in de krant met de kop “Volop discriminatie op 
Dordtse woningmarkt: ‘Ja, ik doe het ook’.” Uit een onderzoek (uitgevoerd in opdracht van de 
Provincie ZH) zou nl blijken dat één op de tien woningzoekenden "harde discriminatie" ervaart. 
 
https://www.ad.nl/dordrecht/volop-discriminatie-op-dordtse-woningmarkt-ja-ik-doe-het-ook~adbd83d4/
 
GroenLinks Dordrecht vindt het onaanvaardbaar dat niet iedere Dordtenaar gelijk wordt behandeld en 
gelijke kansen krijgt. 
 
Vraag 1
Is het college op de hoogte van dit artikel en het onderzoek dat is uitgevoerd door Provincie ZH?  

- Zo ja, wat vindt u hiervan? Graag gemotiveerd antwoord. 

Vraag 2
Is het college bekend met soortgelijke discriminatie op de Dordtse woningmarkt? 

- Zo ja, wat heeft het college hiermee gedaan? Graag gemotiveerd antwoord. 
 
Vraag 3
Bent u het met ons eens dat discriminatie en racisme niet zonder gevolgen kan blijven? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja?

- Welke handhavingsinstrument(en) gebruikt de gemeente om actief op te treden tegen 
discriminatie en racisme in het algemeen?

- Hoe zorgt de gemeente ervoor dat elke Dordtse inwoner gelijk wordt behandeld? 
 
Vraag 4
Zoals bekend verwijst de website van de gemeente voor het melden van discriminatie naar de 
antidiscriminatieraad RADAR. 

- Hoeveel meldingen van discriminatie en racisme zijn er het afgelopen 2 jaar bekend bij de 
gemeente Dordrecht? Graag cijfers van alle vormen van discriminatie binnen de gemeente 
Dordrecht. 

Vraag 5
Op de site van de gemeente Dordrecht staat vermeld: Citaat :“De gemeente bestrijdt discriminatie en 
sociale uitsluiting dan ook actief”. 

- Kan het college inzichtelijk maken welke beleidsregel(s) er binnen de gemeente Dordrecht 
is/zijn om discriminatie en racisme aan te pakken?

- Acht het college de beleidsregel(s) voldoende effectief? Zo ja, waarop is die beoordeling 
gebaseerd?”  

- Indien ontoereikend? Deelt u de mening van GroenLinks dat toekomstig beleid meer gericht 
moet zijn op het bestrijden van racisme en discriminatie binnen de gemeente Dordrecht?
Welke mogelijkheden ziet u daartoe? 

 

https://www.ad.nl/dordrecht/volop-discriminatie-op-dordtse-woningmarkt-ja-ik-doe-het-ook~adbd83d4/

