
 
TOEZEGGINGENLIJST 

 

Bijgewerkt tot en met 21 februari 2013 

 

Overzicht openstaande toezeggingen 
 

Commissie 
BM  
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

27 augustus 

2012 

Analyse decentralisatie AWBZ 
begeleiding inclusief bijlage 

Wassenaar Analyse decentralisatie AWBZ 

begeleiding inclusief bijlage: op 

voorstel van het college wordt 

deze brief gekoppeld aan het 

bespreken van het beleidsvoorstel 

op dit terrein. Hiervoor wordt te 

zijner tijd een presentatie(avond) 

gepland. 

 

P.M. 

21 januari 

2013 

Resultaten onderzoek naar 
blokkeren WWB uitkeringen 
(nav bespreking verordening 
verrekening bestuurlijke boete 
recidive) 

Maat  11 
november 
2013 

 
 

Commissie
Regio 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

     

 
 
 
 

Commissie
Ruimte 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

Raad 31 

januari 2010 

BSOD: verkeerssituatie komt terug 

in cie R   

Wassenaar  Voor 1 mei 

2013 

 

20 maart 

2012 

 

Discussienota IVVP: Evaluatie 
parkeersituatie Cor Gordijnsingel 
op lijst zetten. Deze vindt plaats 
een jaar na inrichting van de 
Muzenlaan (deadline maart 2013). 
 

Zilverentant 120817: 

Met bewonersgroep BBO is een 

Plan van Aanpak opgesteld. 

Hier heeft de bewonersgroep 

nog geen akkoord op gegeven. 

College heeft intentie om zo 

spoedig mogelijk onderzoek te 

doen. Gedeelte waar 

bestemmingsplanwijziging voor 

noodzakelijk  was, is 

vastgesteld. Parkeeronderzoek 

vindt plaats na herinrichting 

Muzenlaan. 

 

26 maart 2013 

24 april 2012 

 

Het college zegt toe dat de raad in 
het najaar een voorstel van 

Wassenaar 120817: Wereldhave moet 

ideeën nog verder 

Planning 
26 maart 
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Wereldhave krijgt met afwijkingen 
t.o.v. het Centrumpleinplan. 
 

uitwerken/optimaliseren en 

overleggen met betrokken 

partijen. Neemt (meer) tijd in 

beslag.   

2013 

28 augustus 

2012 

Wijzigingen in  de 
Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Wassenaar Voor een volgende herziening 
neemt het college de suggesties 
van de PvdA mee om deze niet 
voor onbepaalde tijd vast te 
stellen, maar een 
evaluatiemoment in te bouwen 
van bijv. 10 jaar. Bespreking 
vindt zoals gebruikelijk plaats via 
regiowerkgroep en 
regiocommissie. 

 

Bij volgende 
wijziging GR 
Holland 
Rijnland, 
datum 
onbekend 
p.m. 

27 november 

2012 

Rapport Rekenkameronderzoek 
wegenonderhoud Leiderdorp 

Maat Het integraal beheerplan gaat in 
april richting  raad. College geeft 
door wanneer de periodieke 
informatie verstrekt wordt. 
 

23 april 2013 

27 november 

2012 

Voortgangsrapportage Gemeente 
Integrale Grondexploitatie (GIG) 
2012: 
Het college komt nog terug op de 
stand van zaken DSO 
Munnikkenpolder. 
 

Wassenaar 130122: Het 1e kw.2013 wordt 
het definitieve ontwerp 
opgeleverd 
 
 

 23 april 2013 

 
 
 
 
 

Raad 
 
  

toezegging: 
  

door: stand van zaken: Deadline 

29 april 2008 

 

 

Raad- MEAS: 
MEAS: een half jaar na 
gereedkomen en bewoning MEAS 
regelt college in overleg met 
bewoners een verkeerstelling en 
doet daarvan verslag aan de raad. 
(deadline is nog onduidelijk) 

Wassenaar Themadossier MEAS in RIS  
 
Bij de behandeling van het aan 
de openbaarheid onttrekken 
van de Ockenrode heeft een 
verkeersonderzoek (naar de 
wachttijden op de kruising van 
de Van der Valk Boumanweg 
met de Tollenaersingel en de 
Nijenrode) onderdeel 
uitgemaakt van de beslissing 
op bezwaar. Met dit 
verkeersonderzoek is aan de 
toezegging voldaan. 
 

P.M. 

10 september 

2012 

Het college zegt toe bij de verdere 
uitwerking van het IVVP terug te 
komen op alle kruisingen van het 
Engelendaal (n.a.v. ingetrokken 
motie D66 over ‘overige 
kruispunten Engelendaal’ 
 

Wassenaar 

 

Zomer 2013 
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10 september 

2012 

Het college zegt toe op korte 
termijn te komen met actuele 
meetgegegevens en de gevolgen 
van het al dan niet handhaven van 
het vrachtwagenverbod op de Van 
der Valk Boumanweg (nav motie 
coalitie). Het onderzoek mag geen 
extra kosten met zich meebrengen 
en de uitvoering van het IVVP niet 
vertragen. 
 

Wassenaar 

 

csie Ruimte 5 
maart/raad 18 
maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie duurzaamheidsverbetering 
nieuw gemeentehuis – college zegt 
toe in eerste kwarktaal 2013 met 
een voorstel te komen over het 
gebruik van zonne-energie  
 

Zilverentant  18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie prestatie-afspraken: wat 
betreft het CJG komt het college 
uiterlijk 1 april met een notitie  
 

Wassenaar  18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie prestatie-afspraken: 
Beleidsafspraken politie en 
brandweer – het college zegt toe 
voor eind januari met een notitie te 
komen over de stand van zaken  
 

Driessen 130130 notitie/brief brief stand 
van zaken in ris geplaatst. 
 
 
Beleidsafspraken politie en 
brandweer 

 
 
 
 
 
 
10 juni 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Motie uitkeringsgerechtigden IKEA: 
college gaat hiermee tot uitvoering 
over. 

Maat  Voorjaar 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Burgerservicepunten – college zegt 
toe op korte termijn met een notitie 
te komen  

Driessen 130131 brief in RIS geplaatst. 
Raad 4 februari: college bekijkt 
of praktische invulling 
burgerservicepunt in 
Ommedijk mogelijk is. 

18 maart 2013 

7 en 9 

november 

2012 

Programmabegroting 2013-2016: 
Omvorming woonlasten – het 
college zegt toe in een voor elke 
Leiderdorper toegankelijke 
spreadsheet de verdeling en 
dekking van de kosten aan te 
geven. 

Zilverentant Wordt via internet ontsloten 13 februari 
2013 

3 december 

2012 

De raad spreekt af in het tweede 
kwartaal van 2013 te praten over 
openbaar vervoer in breder 
verband. Op basis van de dan 
opgedane ervaringen met de 
nieuwe dienstregelingen kan een 
evaluatie worden opgesteld die aan 
Arriva kan worden aangeboden. 
 

Maat  13 mei 2013 

17 december 

2012 

Het college zegt toe de raad 
periodiek te informeren over de 
uitvoering van het beleidsplan 

Maat  18 maart 2013 



 
TOEZEGGINGENLIJST 

 

Bijgewerkt tot en met 21 februari 2013 

 

openbare verlichting. 
 

17 december o.a. Marktgelden en precario 
komen aan de orde bij kadernota. 

Van der Eng  8 juli 2013 

17 december WMO beleidsplan: nieuwe 
ontwikkelingen en informatie over 
de financiële beheersbaarheid gaat 
zsm naar raad. 

Wassenaar  Voortdurend 

4 febuari 

2013 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 

Wassenaar College zal de evaluatie van 
de pilot keukentafelgesprekken 
delen met de raad. 

18 maart 2013 
geeft het 
college aan 
wanneer 

 


