
 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 

 
 

Bijgewerkt t/m 25 april 2013 Pagina 1 

 

Toezeggingen 
 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

29 apr 2008 
Raad 

MEAS 

 
een half jaar na gereedkomen en bewoning 
regelt het college i.o.m. bewoners een 
verkeerstelling en doet daarvan verslag aan 
raad  

Wassenaar P.M.  

31 jan 2010 BSOD  verkeerssituatie komt terug in csie Ruimte Wassenaar Voor 1 mei 
2013 
 

 

24 apr  2012 
 

Centrumpleinplan  

 
Er komt een aangepast voorstel. 
120817: Wereldhave moet ideeën nog verder 
uitwerken/optimaliseren en overleggen met 
betrokken partijen. Neemt (meer) tijd in beslag. 

Wassenaar Planning 
26 mrt 
2013 
 
Wordt eind 
2013 

 

20 mrt  2012 
Csie Ruimte 
 

Parkeersituatie Cor Gordijnsingel 

 
Parkeeronderzoek vindt plaats na herinrichting 
Muzenlaan. 
07032012: stand van zaken is dat het 
parkeeronderzoek nog moet starten. Wethouder 
zal mondelinge toelichting geven. 
 

Zilverentant 26 mrt 2013 
 
Wordt  naar 
verwachting  
3

e
 kw 2013 

 

27 aug 2012 
Csie BM 

Analyse decentralisatie AWBZ  Tzt presentatieavond  Wassenaar P.M.  

28 aug 2012 
Csie Ruimte 

Gemeenschappelijke regeling (GR) 
Holland Rijnland 

Bij wijzigingen  evaluatiemoment inbouwen, bijv. 
10 jaar 

Wassenaar Bij volgende 
wijziging GR 
Holland 
Rijnland, p.m. 

 

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

Rapport Rekenkameronderzoek 
wegenonderhoud Leiderdorp 

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

Maat 23 april 2013 
Brief college in 
ris 130419 

ja 
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Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

27 nov 2012 
Csie Ruimte 

DSO Munnikkenpolder. 
 

130122: Het 1
e
 kw.2013 wordt het definitieve 

ontwerp opgeleverd 
Definitief ontwerp wordt later opgeleverd. 
 

Wassenaar 23 april 2013 
  
Wordt eind 2

e
 

kwartaal 2013 

 

10 sept 2012 
Raad 

IVVP 

 
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’. 
Brief voortgang IVVP college in ris 130214 

Wassenaar Zomer 2013 
 
 
 
 
 

 

10 sept 2012 
raad 

Vrachtwagenverbod op de Van der Valk 
Boumanweg 

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

Wassenaar csie Ruimte 28 
mei 2013  
 
in csie BM 22 
april geeft 
college aan 
dat onderzoek 
nog niet is 
afgerond, 
datum 
aangepast 
naar eind mei.  
 

 

7 en 9 nov 
2012 raad 

Duurzaamheidsverbetering nieuw 
gemeentehuis   

 

College zegt toe in eerste kwartaal 2013 met 
een voorstel te komen over het gebruik van 
zonne-energie. 

Zilverentant Wordt Cie 
ruimte 23 mei 
2013 
Tijdens laatste 
CIE ruimte 
heeft de 
portefeuillehou
der dit 
mondeling 
aangegeven 

 

7 en 9 nov 
2012 

IKEA, inzet uitkeringsgerechtigden 

 
College gaat hiermee aan de slag. Maat Voorjaar 2013  

7 en 9 nov 
2012 

CJG College komt uiterlijk 1 april met een notitie Wassenaar Notitie in ris 
11 april 2013 

ja 



 
Lijst van toezeggingen (inclusief moties) 

 
 

Bijgewerkt t/m 25 april 2013 Pagina 3 

 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

7 en 9 nov 
2012 

Beleidsafspraken politie en brandweer  130130 notitie/brief in ris  
 
Beleidsafspraken politie en brandweer 

 Driessen  
 
10 juni 2013 

 

7 en 9 nov 
2012 

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

Driessen Wordt 23 april 
2013 
College geeft 
aan hier 
schriftelijk op 
terug te komen 

 

7 en 9 nov 
2012 

Omvorming woonlasten 

  
Het college zegt toe in een voor elke 
Leiderdorper toegankelijke spreadsheet de 
verdeling en dekking van de kosten aan te 
geven (internet). 

Van der Eng 13 febr  2013 Ja, stond 
op 13 feb 
op de  
website 

3 dec 2012 OV Raad spreekt af in tweede kwartaal 2013 over 
OV in brede zin te praten. 

Maat 13 mei 2013 
 
130419 brief in 
ris. Hoe nu 
verder? 

 

17 dec 2012 Beleidsplan openbare verlichting. College zal raad periodiek informeren: 
op basis van de evaluatie, wijzigingen 
meenemen in de bestuursrapportages. 

Maat periodiek  

17 dec 2012 Marktgelden en precario  komen aan de orde bij kadernota. Van der Eng 8 juli 2013  

17 dec 2012 WMO beleidsplan nieuwe ontwikkelingen en informatie over de 
financiële beheersbaarheid gaat zsm naar raad. 

Wassenaar voortdurend Kan als 
afgedaan 
worden 
beschouwd
. Valt 
onder 
actieve 
informatiep
licht. 

21 jan 2013 
Csie BM 
 

WWB uitkeringen (bij bespreking 
verordening bestuurlijke boete recidive) 

Resultaten onderzoek blokkeren WWB 
uitkeringen naar raad 

Maat 11 nov 2013   

4 febr 2013 
Raad 

Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning:  

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

Wassenaar Na 
zomerreces 
gegevens 
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eerste 
maanden 
worden 
verzameld . 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

4 mrt 2013 
csie BM 

Regionaal beleidsplan politie Burgemeester zegt toe het definitieve regionale 
beleidsplan  ter informatie naar de raad te 
sturen; 
 
Een afschrift van de (reactie)brief/mail van de 
burgemeester aan de korpsdirectie over het 
concept regionaal beleidsplan komt naar de raad 
ter info. 

Driessen In ris 18 mrt 
2013 
 
 
 
 
In het ris is de 
tekst van de 
mail 
opgenomen bij 
de 
omschrijving: 
http://www.raa
dleiderdorp.nl/
zoeken/politie 
18 mrt 2013 
 

Ja 
 
 
 
 
ja 

4 mrt  2013 
Csie BM 
 

Managementletter Servicepunt71 Assurance rapport naar raad Van der Eng   ja 

4 mrt  2013 
Csie BM 

Notitie Lokale Veiligheid Nader info over huiselijk geweld naar raad; 
 
 
 
 
Evaluatie BOA’s binnenkort naar de raad 
28032013: Evaluatie BOA’s wordt breder 
benaderd in project toezicht en handhaving. 
Mondt uit in een raadsvoorstel over keuzes en 
prioritering t.a.v. toezicht en handhaving. 
 
 

Driessen Na vaststel-
ling B&W juni, 
tk nr raad.  
 
 
4e kwartaal. 
 

 

18 mrt 2013 WOZ Het college zal schriftelijk reageren waarom  13 mei 2013 brief op 22 

http://www.raadleiderdorp.nl/zoeken/politie
http://www.raadleiderdorp.nl/zoeken/politie
http://www.raadleiderdorp.nl/zoeken/politie
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Raad bezwaarmakers tegen de WOZ pas eind dit jaar 
reactie kunnen verwachten 

maart in 
RIS 
geplaatst. 

Nr. datum 
 
  

Onderwerp 
  

afspraak Verantwoordelijk Realisatie Afgedaan 

18 mrt 2013 
Raad 

SP71 Het college zal de raad schriftelijk 
informeren over het effect van het afgeven 
van een accountantsverklaring met 
beperking voor SP71 voor de eigen 
accountantsverklaring van Leiderdorp. 
 

Van der Eng zsm  

18 mrt 2013 
Raad 

Rijnlandroute Het college zegt toe via Holland Rijnland te 
onderzoeken of de provincie NUON gelden 
(als zij die al heeft) in kan zetten voor het 
project RLR in plaats van de cofinanciering 
door HR. 

 

Wassenaar Datum 
aangeven 

 

Moties 

 

datum 
 
  

Omschrijving 
  

Status/Stand van zaken Realisatie Verantwoor
delijk 

Afgedaan 

18 mrt 2013 
BBL VVD CDA 
PvdA 

Managementletter SP71  Aangenomen 14:6  Van der 
Eng 

 

18 mrt 2013 
D66 

vaststellen subsidieplafond bij begroting  Overgenomen door college  Van der 
Eng/Wasse
naar 

 

18 mrt 2013 
D66 

omvorming werkgroep Financien naar 
auditcommissie 

Aangehouden    

4 febr 2013 
VVD GrL D66 

Sportnota  Aangenomen 13:7  Zilverentant  

4 febr 2013 
BBL 

Sportnota  Verworpen 7:13 - - - 

4 febr 2013 Motie Samenwerking op het gebied van sport 
in de Leidse regio  
 

Verworpen 8:12 - - - 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/moties/4-februari-2013/27-februari-2013/
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17 dec 2012 Buslijn 182 terugbrengen naar oude route Aangenomen 
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 RIS) 

 Maat ja 

3 dec 2012 Voorgenomen verlegging buslijn 182 Aangenomen  
De bus zal vanaf zondag 17 maart 2013 weer 
deze oude route rijden (brief college 130221 RIS). 
 

 Maat ja 

7 en 9 nov 2012 Bestuurskosten wethouders 
 

Verworpen - - - 

7 en 9 nov 2012 Participatiebudget 10:10 opnieuw in stemming in raad 17 dec 2012 
aangenomen 11:9 

 Maat  

7 en 9 nov 2012 Sport/lichaamsbeweging Aangenomen 
11:10 

 Zilverentant  

7 en 9 nov 2012 Prestatieafspraken 
 

Aangenomen - unaniem  college  

7 en 9 nov 2012 Gebruik Round Up Aangehouden  Wethouder 
Maat 

 

7 en 9 nov 2012 Leiderdorp “fairtrade” gemeente 
 

Verworpen - - - 

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan opheffen 
vrachtwagenverbod Van der Valk Boumanweg 

Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - 
verkeersonderzoek afgerond, gemeente nu 
ambtelijk met Leiden in overleg omtrent  
uitkomsten. Studie toonde aan dat in alle 
scenario's er effecten op Leids grondgebied zijn. 
Zodra deze (eerste) reactie binnen is, zullen wij de 
uitkomsten en conclusie aan u aanbieden 

  Wassenaar  

10 sept 2012 IVVP uitvoeringsplan Verkeer buitenom Aangenomen 
Brief college in ris 14 feb 2013 - Contact 
opgenomen met verschillende wegbeheerders en 
belangrijke aanbieder van autonavigatie, 
TomTom. Wachten nog op definitieve reactie van 
TomTom. Zodra deze verwerkt is, zullen wij u ook 
deze uitkomsten en conclusies aanbieden. 

  Wassenaar  

10 sept 2012 Bestemmingsplan Oude Dorp zienswijzen cafe 
de Koning 

Aangenomen  Driessen Ja 
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