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Betreft: Woo-verzoek

Geachte heer, mevrouw,

Bij brief van 12 augustus 2021 heb ik de heer Van Zutphen gevraagd om enkele 
gegevens die betrekking hebben op de klachten die hij in 2020 over de 
Huurcommissie heeft ontvangen (bijlage). Hoewel de heer Van Zutphen de ontvangst 
van mijn brief zelfs niet heeft bevestigd – hoe heeft dat nu toch kunnen gebeuren bij 
een organisatie die nog maar onlangs haar behoorlijkheidsnormen heeft herijkt? – was
een zekere ^FAR wel zo vriendelijk om ons via Twitter de herhaalde toezegging te 
doen dat een en ander zou worden uitgezocht en dat onze vragen zouden worden 
beantwoord. Helaas echter is deze medewerker die toezegging, ondanks meerdere 
rappels, nimmer nagekomen. Wij tasten dus nog steeds in het duister. Het is in deze 
context dat ik u thans, waar nodig met een beroep op de Wet open overheid (Woo), 
verzoek om ons alsnog de informatie te verstrekken waar ik de heer Van Zutphen bij 
mijn brief van 12 augustus 2021 om heb gevraagd. Daarnaast verzoek ik u om mij in 
kopie te verstrekken alle bij uw organisatie berustende documenten waarin informatie 
is neergelegd die verband houdt met de brief die ik u op 12 augustus 2021 heb 
gezonden en/of het daaruit voortvloeiende verzoek zoals wij dat via Twitter hebben 
gedaan. Ten slotte verzoek ik u om mij in kopie te doen toekomen alle documenten 
die betrekking hebben op de gang van zaken die heeft geresulteerd in het achterwege
laten van het vermelden van de cijfers over de Huurcommissie in de cijferbijlage bij 
het jaarverslag over 2020. Ik dank u reeds nu voor de te nemen moeite.

Hoogachtend,

Stichting de Verbeelding onderschrijft de Sustainable Development Goals van de Verenigde 
Naties en streeft in dit verband onder meer naar het terugdringen van het gebruik van papier 
en inkt. Wij stellen het dan ook op prijs wanneer u deze brief niet wilt uitprinten of 
fotokopiëren en wanneer u haar wilt beantwoorden via ons e-mailadres. Doet u mee?
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