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   Griffie  Leiderdorp, 27 november 2020  

     

Onderwerp:  Rekenkamerrapport 

duurzaamheidsbeleid Leiderdorp 

   

 

*Z032A53BBCF* 
 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van , nr. Z/20/111899/225934 van 27 november 2020; 

gezien het advies van het Politiek Forum  van 22 maart 2021; 

gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Verordening gemeentelijke Rekenkamercommissie Leiden- 

Leiderdorp 2017;  

b e s l u i t: 

 

Gelet op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie ”Duurzaam 

Leiderdorp: worstelen met de ambities” en gelet op de reactie van het college van 28 januari 2021: 

 

1. Het college te verzoeken periodiek te rapporteren over het bereiken van de doelstellingen uit 

de Duurzaamheidsagenda, over de effectiviteit van de ingezette instrumenten en de daarmee 

gemoeide kosten, en over de ontwikkelingen bij de subthema's waarvoor nog geen 

doelstellingen zijn vastgesteld; 

a. daarbij inzichtelijk te maken wat de samenhang is tussen beleid en indicatoren; 

b. inzichtelijk te maken op welke zaken de gemeente direct invloed heeft en op welke 

indirect en hierbij prioriteit te geven aan die zaken waar de gemeente zelf invloed op 

heeft;  

c. daarbij in te gaan op de vraag welke extra maatregelen nodig zijn om een positieve 

impuls te geven aan de mogelijkheid van het bereiken van de reductiedoelstellingen 

voor CO2 in 2025 en 2050;  
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d. tevens in te gaan op de vraag wat er moet worden gedaan om de opwekking van 

duurzame energie in Leiderdorp in de richting van het regionaal afgesproken niveau te 

brengen;  

e. daarbij aan te sluiten bij de sturingsmomenten van de RES en de Omgevingsdienst, 

zodat er niet alleen over de voortgang, maar ook over een eventuele aanpassing van de 

regionale strategie kan worden gesproken; 

f. inzicht te geven in de mogelijkheden om fiscale en financiële instrumenten in te zetten 

en in de mogelijke kosten en opbrengsten.  

 

2. De raad spreekt het voornemen uit om: 

a. regelmatig met het college in gesprek te gaan over de uitvoeringsprogramma’s.  

b. daarbij prioriteit te geven aan die zaken waar de gemeente zelf invloed op heeft; 

 

3. Het college te verzoeken jaarlijks in de jaarrekening, als deel van de planning en control-cyclus, 

te rapporteren over de ingezette instrumenten en de voortgang met betrekking tot de 

duurzaamheidsdoelstellingen.  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 29 maart 2021, 

 

de griffier, 

 

 

de heer B.A.M. Rijsbergen 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 


