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Motie 38 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 

Bescherming Weidevogels LPL

N 13-05-19 D. Binnendijk 01-04-19 Wethouder Binnendijk geeft aan de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Bescherming 

Weidevogels te omarmen en graag gevolg aan te geven. De wethouder zegt toe gesprekken 

aan te gaan met de Omgevingsdienst, het groenoverleg, grondeigenaren en ook de 

provincie om nieuwe afspraken te maken en uitvoering te geven aan de motie. Daarnaast 

zegt de wethouder toe met buurgemeenten het gesprek aan te gaan om gezamenlijk 

afspraken te maken over de boterhuispolder en deze te maken tot weidevogelgebied. De 

raad zal voor begin mei geïnformeerd worden over de uitkomsten van de gesprekken.

Motie 32 Inzameling gebruikte luiers voor recycling N 20-05-19 D. Binnendijk 09-11-18 Het verzoek aan het college is te onderzoeken of inzameling van luiers ook in Leiderdorp 

mogelijk is en hierover in het tweede kwartaal van 2019 met voorstellen naar de raad te 

komen.

Motie 34 Duurzaamheid Leiderdorp N 20-05-19 W. Joosten 09-11-18 Het verzoek aan het college is vóór 1 juli 2019 een doorrekening te laten maken van de 

beleidsmaatregelen opgenomen in de Duurzaamheidsagenda en hoe deze doorwerken in de 

duurzaamheidsscores van Leiderdorp. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek de 

volgende vragen te stellen:

1. Kan het beleid mogelijk worden aangepast om doelstellingen uit het Energieakkoord 

Holland Rijnland waar te maken en 2.Wordt er een keer per jaar een informatieavond 

georganiseerd waarin voortgang wordt toegelicht.

Motie 25 Statiegeldalliantie N 01-07-19 W. Joosten 22-01-18 Aansluiting gemeente Leiderdorp bij de statiegeldalliantie.

Motie 30 Jaarlijkese verdubbeling opwekking zonne-

energie

N 01-07-19 W. Joosten 09-11-18 De gemeente Leiderdorp stelt zicht tot doel, voor de duur van deze collegeperiode, de 

hoeveelheid duurzaam opgewekte energie jaarlijks toe te laten nemen met de capaciteit 

beschikbaar op 31 december 2018.

Motie 29 Prestatie-indicatoren N 01-07-19 D. Binnendijk 09-11-18 Het college wordt verzocht in de komende jaarrekeningen en begrotingen te verwerken dat 

de prestatie-indicatoren die in de begroting 2019-2022 zijn opgenomen tot en met de 

begroting 2022-2026 met dezelfde formulering blijven staan, en dat in de jaarrekeningen 

over deze jaren aan de hand van deze prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd.

Motie 37 Lokale heffingen N 01-07-19 D. Binnendijk 09-11-18 Het college wordt verzocht te onderzoeken of, en zo ja hoe de lokale heffingen voor 

inwoners van Leiderdorp structureel omlaag kunnen en met een voorstel te komen voor een 

structurele dekking hiervan.

Motie 31 Mobiele AED's in de openbare ruimte N 01-07-19 A. Beekhuizen-Wesseling 09-11-18 Het college wordt verzocht te onderzoeken hoeveel budget nodig zou zijn om een voldoende 

hoeveelheid openbare AED’s in Leiderdorp te plaatsen en de Raad een plan voor te leggen 

hoe en op welke termijn dit te realiseren.

Motie 36 Jeugdgemeenteraad N 01-07-19 A. Beekhuizen-Wesseling 09-11-18 Update: 2019-03-08 Jeugdgemeenteraad brief van het college stand van zaken.

Overwegende dat het gewenst is om jongeren zo vroeg mogelijk bij de politiek te 

betrekken,constaterende dat er recent een succesvol initiatief is genomen door de 

gemeente Noordwijkerhout met basisscholen in een jeugdgemeenteraad en verzoekt het 

college te bezien of een soortgelijk initiatief kan worden georganiseerd in Leiderdorp in 

2019 en de Raad daarover te rapporteren.

Motie 27 Kunst en cultuur N 01-07-19 D. Binnendijk 09-07-18 Actualisering van de beleidsnota voor kunst en cultuur en hiervoor een passend budget bij 

de raad aan te vragen. Kijken naar de mogelijkheden om eenmalig subsidie te geven in de 

vorm van cofinanciering aan Stichting Kunst in de Heemtuin.
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Motie 33 Sportenquête N 01-07-19 W. Joosten 09-11-18 Het college wordt verzocht om in 2019 een Sportenquête te organiseren onder de inwoners 

van Leiderdorp en de resultaten ervan voor te leggen aan de raad.

Motie 35 Minimabeleid N 01-07-19 A. Beekhuizen-Wesseling 09-11-18 Rapporteren aan de raad of experimenten met personalisering / individualisering van de 

onderdelen van het minimabeleid waarbij een belangrijke preventieve rol is weggelegd voor 

het sociale team ook voor Leiderdorp toegepast kunnen worden.

Motie 28 Actieprogramma eenzaamheid N 08-11-19 A. Beekhuizen-Wesseling 09-11-18 Het college wordt verzocht inspiratie op te doen uit het actieprogramma ‘één tegen 

eenzaamheid’ en in overweging te nemen onderdelen hiervan lokaal vorm te geven.

En de prestatie-indicator ‘vermindering eenzaamheid’ op te nemen in de begroting 2020 

uitgaande van de cijfers van waarstaatjegemeente.nl.

Motie 23 Oud papier N 18-11-19 D. Binnendijk 10-11-17 Het college wordt opgeroepen de subsidie oud papier te handhaven voor 2018.

Besproken in raadsvergadering 19 maart 2018 en blijft gehandhaafd.

Motie 12 Kredietaanvraag verhuiscarrousel 

Sterrentuin

N 24-02-20 D. Binnendijk 09-10-17 2019-01-28: Het college stelt voor om deze toezegging af te doen in Q1 van 2020.

2018-07-09: Tijdens de raadsvergadering voorstel verzet naar 21 januari 2019.

Spreekt uit dat bij herontwikkeling van de locatie De Buit 100% van de te bouwen woningen 

uit sociale woningbouw dient te bestaan; een substantieel deel van die sociale woningbouw 

dient te bestaan uit kleine wooneenheden die geschikt zijn voor jongeren en 

ouderen;uitwerking van deze motie in samenwerking met Rijnhart Wonen op te pakken.


