
 
Dordrecht 17 oktober 2022. 
 
Geacht College, 
 
We willen u de volgende artikel 40 vragen stellen. 
 
Het is belangrijk dat iedereen die kan werken ook gaat werken. Zeker in deze tijd waarin er een grote 
vraag is naar personeel. Dordtse ondernemers staan te springen om mensen. 
 
Werken is goed voor mens en maatschappij. Het geeft ritme, betekenis en inkomen. Het helpt voor 
statushouders ook bij het leren van de taal.   
 
Onlangs was te lezen dat 90% van deze mensen met een Somalische achtergrond, in de bijstand 
zitten.1  
Als dat waar is dan is dit funest voor de integratie van deze groep. Ook drukt dit zwaar op onze 
publieke voorzieningen. 
 
Het is echter voor mij nog steeds niet duidelijk of het getal van 90% waar is? In september heb ik via 
de griffie informeel een vraag gesteld m.b.t. het aantal Somalische statushouders, die in de bijstand 
zitten. De griffie heeft deze vraag naar het ambtelijk apparaat doorgezet. Op 14 september jl. is mij 
medegedeeld dat  de SDD het aantal Somalische ontvangers van de bijstand in kaart heeft gebracht, 
maar dat nog moest worden uitgezocht hoeveel er in Dordrecht wonen. Op 07 oktober jl. kreeg ik de 
mededeling dat de privacy adviseur van de SDD oordeelde dat de informatie niet mag worden 
gedeeld.  
 
Het is mijn taak als lokaal volksvertegenwoordiger kaders te stellen en te controleren. De gevraagde 
informatie heb ik nodig om in de openbaarheid het debat te voeren over dit onderwerp. De Dordtse 
VVD is namelijk van mening dat het verplicht huisvesten van statushouders druk zet op niet alleen de 
woningvoorraad, maar ook op het sociale domein en de leefbaarheid in het bijzonder. Om keuzes te 
kunnen maken moeten we beschikken over de relevante informatie. Ik acht de door mij verzochte 
informatie van wezenlijk belang.  
 
1. Waarop baseert de wethouder de conclusie dat gevraagde informatie vanuit privacy-oogpunt 
 niet gedeeld mag worden en kan hij dit onderbouwen?  
2. Kunt u aangeven hoeveel statushouders er op 01 september 2022 wonen in Dordrecht? 
3. Kunt u het aantal statushouders dat er op 01 september 2022 uitsplitsen naar nationaliteit? 
4. Kunt u aangeven hoeveel statushouders er op 01 september 2022 in de bijstand zitten? 
5. Kunt u aangeven of het aantal statushouders in de bijstand uitgesplitst is of kan worden 
 uitgesplitst naar nationaliteit?  
6. Kunt deze uitsplitsing aan mij verstrekken, waaronder dus het aantal statushouders van 
 Somalische afkomst? 
 
Met vriendelijk groet, 
 
John van der Net   
 
VVD Dordrecht 
 

                                                
1 https://binformedia.nl/mens-en-maatschappij/eenzaamheid-in-dordrecht-west-

niemand-zien-nergens-bij-horen/?fbclid=IwAR3pCJ_M29ziht7daMA-DugzknY2_0fUjAYu-

QaGZTuy5kdSy08Xnw9U9bg 


