Aan:

Gemeenteraad Amsterdam t.a.v. mw. Nelleke Penninx

Betreft: Woo-verzoek om inzage in documenten etc. over de ‘sportnorm’
specificatie + aanvulling
Amsterdam, 27 juni 2022
Geachte mevrouw Penninx,
Dank voor uw reactie van 22-06 op onze specificatie van het Woo-verzoek.
In uw mail heeft u de volgende tabel opgenomen:

We denken de door ons gewenste informatie over de bronnen op basis waarvan de sportnorm is
bepaald, te kunnen vinden in de stukken die in de tabel worden genoemd onder de nummers 1 en 2.
Omdat het College van B&W op 30-01-2018 het beleidsstuk ‘Ruimte voor … Amsterdamse
referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen’ met als datum: 09-01-2018
heeft vastgesteld 1 , denken we dat we behoefte hebben aan inzage in stukken, ambtelijke documenten,
etc. die zijn geproduceerd in de periode 01-01-2017 t/m 08-01-2018.
In de tabel zou in de kolom ‘Periode’ bij nr. 1 hetzelfde moeten staan als bij nr. 2.
De periode genoemd onder nr. 3 lijkt ons correct.
Nr. 4 gaat over een onderzoek waarover we niet méér weten dan dat het in 2018 uitgevoerd zou
worden.
Onze vragen betreffen de exacte vraagstelling, de uitvoering, de resultaten van het onderzoek en wat
daarmee gedaan is. Als we daaraan een periode moeten koppelen, lijkt 01-01-2018 t/m heden de juiste.
U kunt concluderen dat we ons Woo-verzoek handhaven.
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Bron: Ter kennisneming voor de gemeenteraadscommissie Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte en Groen, Duurzaamheid
en ICT’ Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen, 21-02-2018

Wat betreft de aanvulling in de specificatie van ons Woo-verzoek: we hebben er geen probleem mee om
deze om te zetten naar een ‘informatieverzoek’.
Wij verzochten om een gesprek, maar als onze vraag om toelichting eenvoudig schriftelijk te
beantwoorden is, vinden we dat ook prima.
Uw reactie zien we tegemoet, waarvoor bij voorbaat onze dank.
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