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aanvullende vragen beoogde uitzetting Nederlandse naar Mogadishu 

Geachte mevrouw Huysse, 

Uw fractie stelde aanvullende vragen omtrent de "mogelijke uitzetting van een 
Nederlands ingezetene naar Somalië". 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen, aanvullend op onze 
beantwoording op eerdere vragen van de fractie Actiepartij. Hieronder is uw vraag 
steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een 
compleet beeld van de context voegen wij uw vragen bij deze antwoordbrief. 

1. Hoe kan het zijn dat het Dienst Terugkeer en Vertrek en het COA aangeven dat 
het veilig is om naar Somalië te reizen, terwijl ministerie van Buitenlandse Zaken 
een negatief reisadvies geeft? 

Antwoord: 
In uw vraag refereert u blijkbaar aan hetgeen door wethouder Van der Hoek is 
gemeld in een mail aan de fractievoorzitters d.d. 9 juli 2015. 
In de ambtelijke terugkoppeling aan de wethouder is gemeld dat met de Dienst 
Terugkeer en Vertrek contact is geweest over de mogelijkheden tot terugkeer. 
Daarbij is door hen aangegeven dat terugkeer niet onmogelijk was. De wethouder 
heeft dit in de mail aan de raad 'vertaald' als dat het veilig zou zijn om de reis te 
maken. De mogelijkheid op zich is echter iets anders dan veilig. De tekst van de 
wethouder was daarmee op dit punt niet correct, maar is in de 'hectiek' van de 
media aandacht op dat moment en de wens de raad zo spoedig mogelijk op 
hoofdlijnen te informeren, ontstaan. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 



Haarlem 
2015/330334 (2) 
2 

. 2. Klopt het dat mevrouw een verkianng moest tekenen waarmee ze afstand zou 
doen van maatschappelijke voorzieningen bij eventuele terugkeer en in hoeverre is 
dit gangbaar? 

Antwoord: 
Dat is onjuist. Het verzoek van mevrouw om terug te keren naar haar vaderland was 
dermate uniek dat er voor gekozen is om dit verzoek om maatschappelijke 
ondersteuning in deze vorm, schriftelijk te bevestigen. Er was geen sprake van 
dwang in de zin van moeten. Wij wilden mevrouw bewust laten nadenken over haar 
verzoek en de consequenties, daarmee bevestigd krijgen dat zij weloverwogen tot 
haar verzoek was gekomen en uitsluiten (voor zover mogelijk) dat zij, nadat wij 
mogelijk tot het inwilligen daarvan waren overgegaan, alsnog om andere 
oplossingen zou vragen. 

S.Hoe kan het zijn dat iemand met een 'Nederlands paspoort op deze manier een 
enkele reis naar een land als Somalië wordt aangeboden? 

Antwoord: 
Het gemeentebestuur heeft niet het initiatief genomen om mevrouw een enkele reis 
naar haar vaderland aan te bieden; mevrouw uitte meermalen en indringend de wens 
om terug te keren naar haar vaderland waar haar familie nog woont. Zij stelde 
daarbij dat er in Somalië een sociaal netwerk aanwezig is waar zij opgevangen zou 
kunnen worden. 
De uitvoering van het vastgestelde Wmo-beleid houdt onder meer in dat gestreefd 
wordt naar maatwerk in de maatschappelijke ondersteuning, waarbij rekening 
gehouden wordt met de wensen van de aanvrager zelf, de aanwezigheid van een 
sociaal netwerk en andere zaken die de kans op maatschappelijk herstel en actieve 
deelname aan de maatschappij het grootst doen zijn. 
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Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris^- de burgemeester, 

.B. Schneiders 


