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 2020 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 27 november 2020 

     

Onderwerp: Rekenkamerrapport 

duurzaamheidsbeleid Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z032A542DBE* 
Beslispunten 

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;  

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.  
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1 SAMENVATTING  

Het onderzoeksrapport “Duurzaam Leiderdorp: worstelen met de ambities” van de 
Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp is op 26 november 2020 ontvangen. Op 4 januari is het 
rapport aan de raad van Leiderdorp gepresenteerd. Het is nu aan de raad om te besluiten hoe met 
de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie wordt omgegaan. 
 

2 Inleiding 

De Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp heeft onderzoek gedaan naar het 
duurzaamheidsbeleid van de gemeente Leiderdorp. Hierin wordt gesteld dat de gemeente 
Leiderdorp nog niet op koers ligt met het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals 
vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 en de duurzaamheidsambities zoals 
onderstreept in de coalitieakkoorden van 2018-2022 en 2020-2022.  
 
Wat betreft de gestelde doelen voor energiereductie en CO2 reductie, afvalvermindering en 
circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie en biodiversiteit concludeert de 
Rekenkamercommissie dat streefwaarden mogelijk niet gehaald worden als er geen aanpassingen 
in beleid zijn of dat de beoogde doelstellingen niet meetbaar zijn.  
De gemeente Leiderdorp zou samen met andere overheden, onder andere in regioverband, de 
regie moeten pakken. Daarnaast constateert de Rekenkamercommissie dat de gemeente kansen in 
het beleid laat liggen en kiest voor een te beperkt scala aan instrumenten.  
 
De Rekenkamercommissie raadt de gemeente Leiderdorp aan periodiek over de realisatie van de 
duurzaamheidsdoelen te spreken zodat er zicht blijft op de voortgang, met name als het gaat om 
de thema’s waarbij de realisatie nog achterblijft ten opzichte van de doelen. De commissie raadt 
aan helder te maken wat de samenhang is tussen beleid en de indicatoren en prioriteit te geven 
aan de zaken waar de gemeente direct invloed op heeft. Dit kan door concrete uitvoeringsplannen 
op te stellen en samenwerkingspartners te vragen mee te helpen aan de duurzaamheidsdoelen.  
 
Het nu voorliggend raadsvoorstel is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Auditcommissie 
van de raad. Hiermee geeft de Auditcommissie invulling aan de taak, zoals opgenomen in de 
Verordening Auditcommissie 2019: het bespreken van onderzoeken van de Rekenkamercommissie 
en het opstellen van een advies aan de raad over de afhandeling van het onderzoek (artikel 3 lid 
J.). In de Auditcommissie is afgesproken dat de heer Bos namens de commissie als woordvoerder 
zal optreden voor dit onderwerp, indien daar in politiek forum of raad behoefte aan is. 
 
In het genomen raadsbesluit ‘terugkoppeling over uitvoering en afdoening aanbevelingen 
Rekenkamercommissie’ van 13 juli 2020 wordt het college onder andere verzocht jaarlijks in de 
jaarrekening te rapporteren over de voortgang van de uitvoering en afdoening van besluiten die 
een relatie hebben tot de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. De besluiten behorend bij 
het Rekenkamerrapport “Duurzaam Leiderdorp: worstelen met de ambities” zullen hierin ook 
worden meegenomen.  
 

3 Beoogd effect 

Het ondersteunen van de gemeenteraad van Leiderdorp in haar controlerende en kaderstellende 
taak. De aanbevelingen en aandachtspunten uit het Rekenkamerrapport, met inachtneming van de 
reactie van het College van B&W, bieden de raad handvatten om het college te verzoeken de 
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conclusies en aanbevelingen over te nemen en uit te werken. 
 

4 Argumenten 

De Rekenkamercommissie trekt conclusies op basis van het onderzoek naar de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Leiderdorp en heeft hierbij haar aanbevelingen 
opgesteld. 
 
Het college uit in haar brief van 28 januari 2021 (kenmerk Z/21/113876/227960) waardering voor 
het rapport van de Rekenkamercommissie over de stand van zaken van de duurzaamheidsambities 
van de gemeente Leiderdorp. Ze ondersteunt de aanbevelingen zoals gedaan door de 
Rekenkamercommissie, neemt deze ter harte en geeft aan dat de gedane aanbevelingen zullen 
bijdragen aan de duurzaamheidsopgaven voor de komende jaren. Het college onderschrijft de 
belangrijke overkoepelende conclusie uit het rapport: namelijk dat de gemeente Leiderdorp grote 
stappen heeft gezet maar nog niet op koers ligt om alle duurzaamheidsdoelstellingen uit de 
duurzaamheidsagenda 2017-2025 te behalen.  
In haar brief geeft het college aan dat ze de raad op gezette tijden zal informeren over de voorgang 
van de beleidsdoelstellingen. Daarnaast heeft de raad toegang tot het duurzaamheidsdashboard 
en de jaarrekeningen waarin het college rapporteert over doelen zoals reductiedoelstellingen voor 
CO2 en de opwekking van duurzame energie. Op basis van een voortgangsrapportage zal het 
college eens per jaar het gesprek met de raad aangaan. 
 
Gelet op de reactie van het college wordt voorgesteld de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie over te nemen en het college te verzoeken een en ander verder uit te 
werken. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t . 
 

6 Communicatie 

N.v.t . 
 

7 Financiën 

N.v.t . 
 

8 Evaluatie 

N.v.t . 
 
De auditcommissie van de gemeente Leiderdorp,  
 
de griffier,                de voorzitter,  
 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen              N. Verwers 


