
 

Aan: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle 
 
Betreft: vragen op basis van het Reglement van Orde (art. 40) betreffende 
ventilatiesystemen gemeentelijke gebouwen 
 
Datum: 1 september 2020 

 
 
 

 

Geacht college, 

De VVD fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op vragen m.b.t. de ventilatiesystemen 

openbare gebouwen. Net als onze collega raadsleden van het CDA gaan wij ook akkoord met het 

beantwoorden van onze vragen tijdens de raadsvergadering van 22 september als de burgemeester 

dieper ingaat op het coronavraagstuk. 

De Corona crisis heeft gevolgen voor veel scholen en gebouwen in onze de gemeente. Collega 
raadleden van D66 hebben u reeds vragen gesteld m.b.t. de situatie op scholen. De VVD heeft vragen 
over de gemeentelijke gebouwen. 

Het lijkt er steeds meer op dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van het 
coronavirus. Gemeentelijke gebouwen worden verhuurd aan derden, maar de verantwoordelijkheid 
voor het onderhoud ligt bij de gemeente. 

In september starten veel verenigingen weer op, sommigen zijn dat al, die gebruik maken van ruimtes 
in deze gebouwen. Om het hoofd boven water te kunnen houden, is het van belang dat mensen zich 
veilig voelen in het gebouw waar zij bijvoorbeeld naar een voorstelling gaan, lessen volgen, 
deelnemen aan activiteiten. Dat geldt ook voor de leden van verenigingen. 

Steeds meer hoor je dat mensen terughoudend zijn, niet deel willen nemen aan activiteiten in deze 
gebouwen, omdat ze niet weten of de ventilatie wel goed geregeld is.  

Wij hebben begrepen dat beheerders niet over (recente) certificaten beschikken dat de ventilatie in 
orde is. Dit zou wel helpen om mensen een veilig gevoel te geven. 

Vragen 

1. Wat doet het college eraan om ervoor te zorgen dat de werking van de ventilatiesystemen in 
gemeentelijke gebouwen veilig is? Dit naar de laatste richtlijnen van het RIVM. 

2. Hoe ziet het college hierop toe? 
3. Zijn er nu gebouwen waar de ventilatie op dit moment niet voldoet aan deze richtlijnen en zo ja, 

welke zijn dat? 
4. Indien een gebouw niet voldoet aan deze richtlijnen, is het volgens het college dan wel veilig om 

er gebruik van te maken? 
5. Ziet het college iets in het afgeven van certificaten zodat beheerders aan huurders/gebruikers 

kunnen laten zien dat het ventilatiesysteem in orde is en dat dat mensen een veilig gevoel geeft? 
 
 

In afwachting van uw reactie, 

Trix Vissers-van Herpen 

Fractie VVD Goirle 


