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Op 1 september ontvingen wij vragen van Trix Vissers- van Herpen van de VVD over de ventilatie van 
de gemeentelijke gebouwen op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de 
gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
  

1. Wat doet het college eraan om ervoor te zorgen dat de werking van de ventilatiesystemen in 
gemeentelijke gebouwen veilig is? Dit naar richtlijnen van het RIVM versie 21 augustus 2020. 
Er zijn geen installatie aanpassingen vereist om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. 
Uit adviezen van het RIVM blijkt dat op dit moment geen reden is om wat betreft de 
ventilatie in gebouwen af te wijken van de eisen uit het bouwbesluit. De gebouwen van de 
gemeente voldoen aan het bouwbesluit. Voor gebouwen van 2012 of later gelden de 
nieuwbouwregels. Voor gebouwen van voor 2012 geldt het bouwbesluit voor bestaande 
bouw.  Een uitzondering hierop is beschreven bij het antwoord op vraag 3. 
 

2. Hoe ziet het college hierop toe? 
Om extra zekerheid te verschaffen hebben we een installatieadviseur benaderd om de 
gebouwen die zijn voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie te controleren op het 
gebied van luchtverversing en daarover te rapporteren.  

 
3. Zijn er nu gebouwen waar de ventilatie op dit moment niet voldoet aan deze richtlijnen en zo 

ja, welke zijn dat? 
Bij Wijkcentrum de Wildacker is de ventilatie installatie in de grote zaal momenteel defect. Er 
loopt daarom een offertetraject om deze installatie te vervangen. 
 

4. Indien een gebouw niet voldoet aan deze richtlijnen, is het volgens het college dan wel veilig 
om er gebruik van te maken 
Deze accommodatie kan veilig worden gebruikt zolang de gebruiker zich goed houdt aan de 
adviezen van het RIVM zoals het afstand houden en regelmatig ventileren. De bezetting van 
de grote zaal is daardoor dermate laag, maximaal 15 personen, waardoor de natuurlijke 
ventilatie voor voldoende luchtverversing zorgt.  
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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? 

De rapportage van het onderzoek -zoals omschreven in het antwoord op vraag 2- zal worden 
gebruikt om de gebruikers te informeren.  
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