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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk,  
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake bibliotheek  
 
 
Recentelijk heeft de bibliotheek zijn entree gemaakt in het Gemeentehuis en is in gebruik genomen. Er 
is zichtbaar hard gewerkt om alles op tijd en netjes voor elkaar te krijgen. Leefbaar Ridderkerk heeft 
naar aanleiding van de indeling van de bibliotheek een aantal zaken geconstateerd welke vragen 
oproepen; 
 

1) Is er bij het ontwerp inrichting bibliotheek in het gemeentehuis rekening gehouden met de 
auteursrechten van de architect die het gemeentehuis ontworpen heeft? Zo ja, is er 
schriftelijk overeengekomen dat inmiddels aangebrachte wijzigingen geen claim op kunnen 
leveren van de architect? Zo nee, waarom niet?  

2) Zeker in een gemeentehuis dienen we zorgvuldig om te gaan met privacy. Door de huidige 
indeling, met name bij de leeshoek voor kleine kinderen, zijn de gesprekken bij de balie zeer 
goed hoorbaar. Waarom is er voor deze opzet gekozen en hoe gaat men voorkomen dat 
gesprekken ongewild opgevangen gaan worden? Oftewel op welke wijze gaat de privacy 
gegarandeerd worden?  

3) Bij het verlaten van de mannentoilet is het niet zichtbaar wie er achter de deur boeken aan 
het uitzoeken is. Een boekenrek staat namelijk haaks op de sponning van de deur. Hoe gaat er 
voorkomen worden dat een bezoeker een deur tegen zich aan gaat krijgen?  

4) Trouwen is een feestelijke gelegenheid. Bij de huidige opstelling is het niet te voorkomen dat 
men dwars door incheckende mensen van de bibliotheek moet lopen of moet slalommen 
tussen de boekenrekken door. Is het college met Leefbaar Ridderkerk eens dat dit een 
onwenselijke situatie is? Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om de toegang tot de trouwzaal 
alsnog trouwvriendelijk te maken? Zo nee, waarom bent u het niet met ons eens? 

5) Op welke wijze is de vuurlast in relatie tot blusmiddelen gewaarborgd? 
6) Hoe wordt gewaarborgd dat alle vluchtwegen goed bereikbaar zijn en vrij blijven van 

losliggende objecten? 
7) Was de brandweer na de inrichting van de bibliotheek akkoord met de indeling of moeten er 

verbeterpunten aangebracht worden? 
 
 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vragen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk    


