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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO art. 40) inzake de bibliotheek

Geachte mevrouw Kayadoe,

Op 20 oktober 2020 heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake de bibliotheek in het gemeentehuis.
Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 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?

Antwoord:
Nee. Op het moment dat een architect een gebouw ontwerpt, ontstaan auteursrechten. Dat wil zeggen op
(bouw)tekeningen en schetsen rust auteursrecht. Dat houdt in dat niemand deze zonder toestemming
van de auteursrechthebbende mag gebruiken om er mee te bouwen, ze mag verspreiden of ze mag
kopiëren. Omdat de vestiging van de bibliotheek in het gemeentehuis een inpandige wijziging betreft en
daarmee geen sprake is van wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp van het gebouw, was het bij het
ontwerp van de inrichting van de bibliotheek niet nodig hierover contact op te nemen met het
nalatenschap van de architect die het gemeentehuis ontworpen heeft.

Vraag 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?

Antwoord :
De indeling in de huidige situatie is vergelijkbaar met de indeling in de oude situatie. We zijn het met u
eens dat de bankjes momenteel niet op een goede plek staan, maar om i.v.m. COVID-19 de anderhalve
meter maatregel te kunnen handhaven, is besloten om drie bankjes tijdelijk achter de kinderhoek te
plaatsen. Bij nader inzien is om die reden het bankje dat het dichtst bij de balie stond verwijderd. Zo



bieden we de inwoners van Ridderkerk de mogelijkheid om toch op een veilige manier zittend te kunnen
wachten .

Vraag 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?

Antwoord:
Sinds het plaatsen van het maatwerk meubilair is dit al bij de projectgroep bekend. Er zijn afspraken
gemaakt met de bibliotheek over het monitoren van de situatie. Mocht blijken dat de situatie
daadwerkelijk onveilig is, dan zal de bibliotheek de inhoud van de betreffende boekenkast verwijderen.

Vraag 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?

Antwoord:
Met de bibliotheek is afgesproken dat een kwartier voor aanvang van een huwelijk de in- en uitgifte zuilen
van de bibliotheek tijdelijk wordt gesloten. Zo kunnen we waarborgen dat de looproute van het bruidspaar
vrij van klanten van de bibliotheek is

Vraag 5.
Op welke wijze is de vuurlast in relatie tot blusmiddelen gewaarborgd?

Antwoord :

Het ontwerp van de bibliotheek is op voorhand gemonitord door de Veiligheid Regio Rotterdam (VRR).
Op hun advies heeft er een aanpassing plaatsgevonden aan de sprinkler ter hoogte van het entresol in
de middenbeuk. Verder is de VRR na plaatsen van al het meubilair, een paar dagen voor de opening,
langs geweest voor controle. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen en is de huidige situatie
akkoord bevonden door de veiligheidscontroleur. Nu dient, zoals gebruikelijk, alleen de gebruiksmelding
nog aangepast te worden, dit verzoek zal zo spoedig mogelijk worden ingediend

Vraag 6.
Hoe wordt gewaarborgd dat alle vluchtwegen goed bereikbaar zijn en vrij blijven van losliggende
objecten?

Antwoord:

Tijdens openingstijden van de bibliotheek is er personeel aanwezig op de gehele vloer. Het bibliotheek
personeel beweegt zich dynamisch door het gebouw, waardoor een dergelijke situatie snel zal worden
opgemerkt en kan worden opgeruimd. Ook middels camera’s kunnen dergelijke situaties snel worden
opgemerkt en worden opgelost.

Vraag 7.
Was de brandweer na de inrichting van de bibliotheek akkoord met de indeling of moeten er
verbeterpunten aangebracht worden?
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Antwoord :

Zie antwoord op vraag 5

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend , /

Het college van burgemeester en wethouders van RiddeXr erk,

de/burgemeestel

mw. A. Attema




