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Toezegging 48 Delen informatie over lopende onderzoek 

bron- en nascheiding afval en genomen no 

regretmaatregelen

N 20-05-19 D. Binnendijk 01-04-19 Na aanleiding van Raadsvraag 20 CU-SGP Uitstel definitieve besluitvorming omgekeerd 

inzamelen zegt wethouder Binnendijk toe de raad te informeren via een memo over het 

lopende onderzoek en de maatregelen die het college nu al doorvoert (no regret 

maatregelen).

Toezegging 32 Terugkomen op vragen over de indicatoren 

voor het beantwoorden van brieven

N 20-05-19 D. Binnendijk 17-12-18 Toezegging n.a.v. raadsvraag 72: Het college zegt toe schriftelijk terug te komen op de 

vragen van D66 over de indicatoren voor het beantwoorden van brieven.

Toezegging 46 Dienstverlening richting inwoner 

Leiderdorp 

N 20-05-19 D. Binnendijk 01-04-19 Wethouder Binnendijk zegt toe de raad te informeren hoe het college de dienstverlening 

richting de inwoner gaat verbeteren. De wethouder gaat graag in gesprek met de raad over 

hoe de dienstverlening te verbeteren en erkent dat de dienstverlening ook beter kan en 

moet. De aanbevelingen uit de raad neemt hij ter harte en zal hij bespreken in het college. 

Via de griffie  zal de wethouder de raad informeren over de tijdsplanning.

Toezegging 47 Delen resultaten onderzoek huisadvocaat 

naar contract Fam Van Leeuwen uit 1994

N 20-05-19 D. Binnendijk 01-04-19 Na aanleiding van Raadsvraag 17 VVD D66 Afhandeling in het dossier Erven van Leeuwen 

en Raadsvraag 18 VVD D66 Aanvullende vragen inzake dossier Erven van Leeuwen zegt 

Wethouder Binnendijk toe de informatie volgend uit het onderzoek van de huisadvocaat 

naar het contract uit 1994 te zijner tijd te delen met de raad.

Toezegging 16 Verordening duurzaamheidslening N 20-05-19 W. Joosten 29-05-17 Het college zegt toe de verordening over twee jaar te evalueren.

Toezegging 13 Bomenbeleidsplan N 20-05-19 D. Binnendijk 29-05-17 2018-12-17 Het college komt hier in januari 2019 op terug.

2017-09-04 Het college is nog bezig met het uitzoeken van het rendementsverlies van 

zonnepanelen door schaduwwerking. Er staan hierover een aantal vragen uit bij het 

Duurzaam Bouwloket. De verwachting is voor 9 oktober voldoende  informatie te hebben om 

de raad dan te kunnen informeren over deze toezegging.

2017-05-29 Het college zegt toe de raad te informeren of het technisch uitvoerbaar is de 

waarde van een boom af te zetten tegen het rendementsverlies door schaduwwerking bij 

gebruik van zonnepanelen.

2017-10-09 Het college komt schriftelijk terug op de problematiek rond 

bomen/zonnepanelen.

2018-09-17 De toezegging blijft staan en de einddatum wordt verzet naar 17 december 

2018. In de vergadering van 17 december is de toezegging doorgezet naar 2019.

Toezegging 26 Omgekeerd inzamelen afval N 01-07-19 D. Binnendijk 28-08-17 Raad 2019-01-28 Memo ontvangen, het college laat deze toezegging openstaan zolang 

uitvoering nog niet gerealiseerd is.

Update: in de raad is enkele malen mondeling aangegeven (oa 22 jan 2018) dat dit 

onderwerp aan de orde komt als de software die hoort bij ondergrondse en bovengrondse 

containers wordt aangeschaft. Deze eis is meegenomen bij de aanbesteding.

D66 vraagt n.a.v. de technische vragen over afval inzamelen of het college kan garanderen 

dat er geen gegevens worden geregistreerd bij het gebruik van de minicontainers. Het 

college geeft aan dat er bij de nieuw aan te schaffen containers inderdaad geen gegevens 

geregistreerd worden en is in gesprek met de leverancier over het niet laten opslaan van 

gegevens bij gebruik van de huidige containers. Het college garandeert de wensen van D66 

en zegt toe voor eind oktober terug te komen op de gesprekken met de leverancier.

181105:Memo: De evaluatie van de pilotwijken voor omgekeerd inzamelen worden in 

januari besproken in de raad. Bij een positief besluit zal de aanbesteding op worden gestart 

en zal deze eis worden meegenomen.

Toezegging 27 Programmabegroting 2019-2022 N 01-07-19 D. Binnendijk 09-11-18 Begrotingsraad 9 november 2018: Bij de volgende Kadernota wordt inzichtelijk gemaakt of 

de grafrechten voor het algemene graf bijgesteld kunnen worden.

Toezegging 28 Programmabegroting 2019-2022 N 01-07-19 D. Binnendijk 09-11-18 Begrotingsraad 9 november 2018: de mogelijkheden schetsen om de lasten van een- en 

meerpersoonshuishoudens eventueel dichter bij elkaar te brengen.
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Toezegging 35 AED’s in de openbare ruimte N 01-07-19 A. Beekhuizen-Wesseling 04-03-19 Het college zegt toe voor 1 juli 2019 te komen met integraal beleid rondom AED’s in 

Leiderdorp. Hiermee wordt onder andere motie 4 Mobiele AED’s in de openbare ruimte 

(motie 31 in LTA) van 9 november 2018 uitgevoerd.

Toezegging 33 Groenonderhoud voortgang en 

overschrijding aanbestedingsnorm

N 01-07-19 D. Binnendijk 28-01-19 Raad 28 januari 2019: Het college zegt toe aan de raad te rapporteren hoe na aanleiding 

van de overschrijding van de aanbestedingsnorm groenonderhoud lessen getrokken worden 

en verbeterprocessen gestart kunnen worden. De raad zal geïnformeerd worden over 

verbetering van het aanbestedingsproces.

Toezegging 29 Programmabegroting 2019-2022 N 01-07-19 A. Beekhuizen-Wesseling 09-11-18 Begrotingsraad 9 november 2018: in kaart brengen of en hoe het tekort op de Jeugdzorg in 

de risico top 10 opgenomen zou moeten worden.

Toezegging 30 Rekenkamerrapport Toegang tot Jeugdzorg 

Leiderdorp

N 01-07-19 A. Beekhuizen-Wesseling 19-11-18 2018-11-19: Het college zegt toe de raad te informeren over de voortgang van de pilot met 

de huisartsen.

Toezegging 102 Bomenbeleid N 01-07-19 D. Binnendijk 151102 N.a.v. de vragen over bomen onderwerp bomenbeleid agenderen voor forum/raad, 

omdat er sprake lijkt te zijn van een beleidswijziging. GrL gaat ervan uit dat er tot die tijd 

geen bomen worden gekapt waarvoor overlast het criterium voor kappen is. Het college 

zegt dit toe. Raad 160704 Het college heeft stand van zaken aangegeven.

Toezegging 43 Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling 

zorgvilla, vvgb en exploitatieovereenkomst

N 01-07-19 W. Joosten 19-03-18 Het college zegt  nadrukkelijk toe de omwonenden te betrekken bij de verdere uitwerking 

van het plan.

Voordat het college een omgevingsvergunning verleent zal het college deze in de raad 

bespreken.

2018-07-09: In verband met het tot nu toe ontbreken van concrete vervolgacties van de 

initiatiefnemer (ontwikkelaar) kan aan deze toezegging nog geen uitvoering worden 

gegeven.Tijdens de raadsvergadering voorstel verzet naar 21 januari 2019.

Toezegging 91 Uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid 

jaarlijkse update

N 09-09-19 L. Driessen-Jansen Werkingsduur 4 jaar, jaarlijkse update, eerste update halverwege 2016.

Politiek Forum 160530 eerste update gegeven.

2017-09-04 Ter bespreking in het college van 5 september 2017 en aansluitend naar de 

raad. 8 april 2019: informatieavond Veiligheidsbeleid.

Toezegging 37 Pin/stort voorzieningen in Leiderdorp N 09-09-19 W. Joosten 04-03-19 Het college zegt toe voor begin september 2019 de raad te informeren over gesprekken die 

het college aangaat met de banken over de pin/stort voorzieningen in Leiderdorp.

Toezegging 29 Nieuwbouw Van der Valk Boumanweg N 01-10-19 W. Joosten 09-10-17 Het college zegt de raad toe de raad tijdig te betrekken bij serieuze plannen en actief over 

de voortgang te informeren.

Toezegging 32 Monumentennota tussenevaluatie N 07-10-19 W. Joosten 09-10-17 Het college zegt toe over twee jaar een tussenevaluatie van de monumentennota te 

presenteren.

Toezegging 62 Gemeenschappelijke regeling Holland 

Rijnland

N 31-12-19 D. Binnendijk Bij wijzigingen evaluatiemoment inbouwen bijv. 10 jaar/toetredingsfee bedingen.


