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stand van zaken afdoening moties en toezeggingen

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling
van de door uw raad aangenomen moties en de door ons gedane toezeggingen in
het politiek forum en de gemeenteraad. Daar waar van toepassing stellen wij u voor
om de betreffende motie c.q. toezegging als afgedaan te beschouwen.

Door de gemeenteraad aangenomen moties

Motie 12 - Kredietaanvraag verhuiscarrousel Sterrentuin
ln deze motie wordt het college opgeroepen om bij de herontwikkeling van de
locatie De Buit tOO%van de te bouwen wonÍngen uit sociale woningbouwte laten
bestaan. Tevens dient een substantieel deel van die sociale woningbouw te bestaan
uit kleine wooneenheden die geschikt zijn voor jongeren en ouderen. wij geven nog
uitvoering aan deze motie en stellen u voor om de afhandelingstermijn te
handhaven op 24 februari2O20.

Motie L9lr9 - Onderzoek naar samenwerking in de regio
ln de motie wordt het college verzocht om zo spoedig mogelíjk de voorbereidingen
voor het vervolg onderzoek naar de samenwerking in de regio in gang te zetten
zodat dit onderzoek voor het einde van 2019 kan worden afgerond.

lnmiddels heeft een delegatie van uw raad onderzoeksvragen geformuleerd. Het
college is ondertussen bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van het
onderzoek. Over de voortgang en de te verwachten opleveringstermijn zullen wij u
nader informeren. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond maar gegeven de
gemaakte afspraken stellen wij u voor om deze motie als afgedaan te beschouwen.

Motie 23 Oud papier
Een ambtelijk voorstel is in voorbereiding om de vergoeding oud papier te
handhaven voor 2019. Deze wordt naar verwachting op 2 juli behandeld in het
college van B&W. Wij zullen u over de besluitvorming nader informeren. Vooralsnog
stellen wij u voor om de afhandelingsterm'rjn op 9 september 2019 te bepalen.

071 54 58 500

INFO@LEIDERDORP. NI

WWW.LEIDERDOFP N L



Z/19/083250/159828

Motie 25 Statiegeldalliantie
ln 20i.8 is de gemeente aangesloten bij de statiegeldalliantie. Wij stellen u voor om

deze motie als afgedaan te beschouwen.

Motie 27 Kunst en cultuur
ln deze motie wordt het college verzocht om te komen tot een actualisering van de

beleidsnota kunst en cultuur en hiervoor een passend budget bij de raad aan te

vragen. Tevens wordt gevraagd naar de mogelijkheden om eenmalig subsidie te

geven in de vorm van cofinanciering aan Stichting Kunst in de Heemtuin.

Het college zal naar verwachting omstreeks april 2020 een geactualiseerde nota

Kunst en cultuur aan de gemeenteraad aanbieden. Op 20 november 2018 is een

eenmalige subsidie aan Stichting Kunst in de Heemtuin toegekend voor het project

"community art". Wij stellen u voor om de afdoeningstermijn met betrekking tot de

actualisering van de nota te verplaatsen naar april 2020 en voor het overige de

motie als afgehandeld te beschouwen.

Motie 28 Actieprogramma eenzaamheid

ln deze motie wordt het college verzocht inspiratie op te doen uit het

actieprOgramma " een tegen eenzaamheid" en in overweging te nemen onderdelen

hiervan lokaal vorm te geven. Tevens wordt het college verzocht om prestatie-

indicatoren op te nemen in de begroting 2020. ln de inwonersenquete hebben wij

hierover vragen gesteld en zijn voornemens om op basis hiervan in de begroting

2020 een prestatie-indicator op te nemen. Wij stellen u voor om deze motie als

afgehandeld te beschouwen.

Motie 29 Prestatie-indicatoren
Het college wordt verzocht om in de komende jaarrekeningen en begrotingen te

verwerken dat de prestatie-indicatoren die in de begroting 2OL9-2O22 zijn

opgenomen tot en met de begroting 2022-2025 met dezelfde formulering blijven

staan, en dat in de jaarrekeningen over deze jaren aan de hand van deze prestatie-

indicatoren wordt gerapporteerd.

Wij zullen uitvoering geven aan deze motie waarbij de vergelijkbaarheid van

verschillende begrotingen en jaarrekeningen voorop staat. Hierbij merken wij echter

op dat aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen en onvermijdelijk is dat

prestatie-indicatoren kunnen wijzigen. Wij stellen u voor om deze motie als

afgedaan te beschouwen.

Motie 30 Jaarlijkse verdubbeling opwekking zonenergie

ln deze door de raad aangenomen motie wordt het college verzocht om voor de

duur van deze collegeperiode de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie jaarlijks

toe te laten nemen met de capaciteit beschikbaar op 31 december 2018. Het college

heeft uitvoering gegeven aan deze motie door de verdubbeling van duurzaam

opgewekte energie als doel toe te voegen aan de (huidige) duurzaamheidsagenda.

Een concreet project wat we dit jaar hebben opgestart is een traject waarbij

Leiderdopse ondernemers (met een bedrijfspand) actief ondersteund worden bij

realiseren van zon op dak. Wij zullen komende periode verschillende activiteiten

uitvoeren die een bijdrage leveren aan de realisatie van bovengenoemd doel. Wij

willen opmerken dat wij als lokale overheid enkel kunnen stimuleren, faciliteren en

ondersteunen om dit doel te bereiken. Wij stellen u voor om deze motie als

afgedaan te beschouwen.
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Motie 31 Mobiele AED's in de openbare ruimte
ln deze door de raad aangenomen motie wordt het college 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 gerealiseerd kan worden. Het college heeft inmiddels een besluit genomen over
de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van AED's en
burgerhulpverlening. ln week 26 ontvangt u hierover een raadsbrief. Wij stellen u
voor om deze motie als afgedaan te beschouwen.

Tevens informeren wij u dat de AED ten behoeve van de auto van de BOA's
inmiddels is geplaatst.

Motie 32 lnzameling gebruikte luiers voor recycling afdoening voor 01-07-2019
ln de motie wordt het college verzocht te onderzoeken of inzameling van luiers ook
in Leiderdorp mogelijk is en om hierover in het tweede kwartaal van 2019 met
voorstellen naar de raad te komen. Naar verwachting kan het onderzoek binnenkort
afgerond worden. Wij stellen u voor om de afdoeningstermijn te verplaatsen naar 7
oktober 20L9.

Motie 33 Sportenquête
ln uw vergadering van 9 november 20L8 heeft u een motie aangenomen waarin het
college wordt gevraagd om door middel van een sportenquête de beweegredenen
van inwoners om in ongeorganiseerd verband te sporten of bewegen. Om dit in

beeld te brengen hebben wij in de Leiderdorpse inwonersenquête
onderzoeksvragen opgenomen. Wij verwachten eind augustus/begin september
2019 hiervan de resultaten. Vervolgens worden deze resultaten geanalyseerd. Wij
stellen u voor om deze motie om motie als afgedaan te beschouwen.

Motie 34 Duurzaamheid Leiderdorp
ln deze door de raad aangenomen motie wordt het college verzocht om vóór l juli
2019 een doorrekening te laten maken van de beleidsmaatregelen opgenomen in de
Duurzaamheidsagenda en hoe deze doorwerken in de duurzaamheidsscores van
Leiderdorp. Het college heeft uitvoering gegeven aan deze motie middels een
onderzoek in de vorm van een quickscan. De rapportage zullen wij u met een
begeleidende schrijven doen toekomen. Wij stellen u voor om deze motie als
afgedaan te beschouwen.

Motie 35 Minimabeleid
ln onze brief van 4 juni 2019 hebben wij u naar aanleiding van de op 9 november
2018 door de raad aangenomen motie geïnformeerd met betrekking tot de
mogelijkheden met betrekking tot personalisering / individualisering van de
onderdelen van het minimabeleid. Wij hebben u in dit kader ook verwezen naar de
mogelijkheden van het maatwerkbudget. Na het zomerreces wordt een project
gestart voor het "maatwerkbudget". Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van
de resultaten. Wij stellen u daarom voor om deze motie als afgedaan te
beschouwen.

Motie 36 Jeugdgemeenteraad
Op 9 november 2018 heeft uw raad een motie aangenomen waarin het college
wordt geraagd te bezien of er een jeugdgemeenteraad of soortgelijk initiatief
georganiseerd kan worden. Het college heeft híer inmiddels een besluit over
genomen. U wordt hierover in week 26 geïnformeerd met een raadsbrief. W'lj

stellen u voor om deze motie als afgedaan te beschouwen.
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Motie 37 Lokale heffingen
Het college wordt in door de raad aangenomen motie 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.

ln dit kader verwijzen wij u naar de kadernota en het gestelde ter zake de financiële
positie van de gemeente. Wij stellen u voor om deze motie als afgedaan te
beschouwen.

Motie 38 Bescherming Weidevogels
Het college heeft de motie met betrekking tot de bescherming van Weidevogels

omarmt en hierover gesprekken aan te gaan met de Omgevingsdienst, het
groenoverleg, grondeigenaren en met de provincie om nieuwe afspraken te maken.

Wij zijn momenteel bezig om samen met de gemeente Teylingen, pachters en

eigenaren van agrarische grond in de Boterhuispolder tot een convenant
weidevogelbeheer te komen. Wij stellen u voor om de afdoening stermijn te
verplaatsen naarT oktober 2019.

Het college stelt u samenvattend voor om de volgende moties als afgedaan te
beschouwen:

o Motie 19/39 Onderzoek naar samenwerking in de regio
o Motie 25 Statiegeldalliantie
o Motie 27 Kunst en cultuur
o Motie 28 Eenzaamheid
e Motie 29 Prestatie-indicatoren
o Motie 30 Jaarlijks verdubbeling opwekking zonenergie
o Motie 3lMobiele AED's in de openbare ruimte
r Motie 33 Sportenquête
o Motie 34 Duurzaamheid Leiderdorp
r Motie 35 Minimabeleid
o Motie 36 Jeugdgemeenteraad
e Motie 37 Lokale heffingen

Toezeggingen

Toezegging 15 Verordening duu rzaamheidslening
Wij hebben de verordening onlangs geëvalueerd en uw raad hierover geïnformeerd

Wij stellen u voor om deze toezegging als afgedaan te beschouwen.

Toezeggi ng tg | 50 Projectpla n voor weidevoge I beheer
ln dit kader verwijzen wij u naar het gestelde bij de motie weidevogelbeheer en

deze toezegging als afgedaan te beschouwen.

Toezegging L9153 Mogelijkheid bezwaar binnen bomenbeleidsplan
Wij hebben u op 25 april 2019 in dit kader geïnformeerd en stellen u voor om deze

toezegging als afgedaan te beschouwen.

Toezegging L9151, - lnformeren over motie 23 Oud Papier

Wij verwijzen n.a.v. deze toezegging naar de afdoening van motie 23. Wij stellen u

voor om deze toezegging als afgedaan te beschouwen. Onder het gestelde van

motie 23 is de afdoeningstermijn bepaald op 9 september 2019.
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Toezegging L9152 Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting inwoners
Met betrekking tot het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening is

afgesproken om het komende half jaar prioriteit te geven aan het verbeteren van
het klantcontact, d.w.z. tijdige beantwoording van vragen van inwoners. Hiervoor
wordt nu een verbeterplan opgesteld.

Het verbeterplan behelst het verbeteren van de beantwoording van vragen van
inwoners die via alle kanalen - brieven, e-mail, meldingen, telefoon en social media

- binnenkomen.
Tevens zullen de bestaande servicenormen die gelden voor de beantwoording van
vragen van inwoners herijkt en zo nodig aangepast worden. De richtlijnen van de
rijksoverheid m.b.t. het beantwoorden van brieven en e-mails en de e-
mailgedragsl'rjn voor overheden: 'altijd antwoord, tijdig antwoord' dienen hierbij als
leidraad. Het verbeterplan wordt in augustus opgeleverd en zal ter informatie naar
de raad gestuurd worden.

Parallel aan het opstellen van het verbeterplan m.b.t. de beantwoording vragen van
inwoners, loopt het project opstellen van een organisatiebrede visie op
dienstverlening. Dit project bevindt zich nu nog in de verkenningsfase. Zodra
hierover meer bekend is zal dit gecommuniceerd worden naar de raad. De

organisatiebrede visie op dienstverlening zal t.z.t. gepresenteerd worden aan de
raad. Wij stellen u voor om de afdoeningstermijn op 7 oktober 2OL9 te bepalen.

Toezegging 25 - Omgekeerd inzamelen afval
ln de gemeenteraad is verschillende keren gesproken over het omgekeerd
inzamelen. ln deze toezegging wordt het college gevraagd aandacht te besteden aan
de privacy van gegeven ter zake de registratie van het gebruik van minicontainers.
Wij hebben dit toegezegd. Wij stellen u voor om deze toezegging als afgedaan te
beschouwen.

Toezeggi ng 27 P rogrammabegroti n g 2Ot9-2O22
Wij hebben u toegezegd om in de kadernota inzichtelijk te maken of grafrechten
voor het algemene graf bijgesteld kunnen worden. Wij zijn hier nog niet aan
toegekomen en zullen u nader informeren. Wij stellen u voor om de afdoening van
deze toezegging te verplaatsen naar 16 december 2019.

Toezeggi ng 28 Program ma begroti n g 2OL9-2O22

Het college wordt gevraagd de mogelijkheden te schetsen om de lasten van een- en
meerpersoonshuishoudens dichter bij elkaar te brengen. Wij hebben nog geen
uitvoering kunnen geven aan deze toezegging en stellen u voor om de afdoening te
verplaatsen naar L5 december 2019.

Toezegging 29 (20t7l Van der Valk Bouwmanweg 235
Per raadsinformatiebrief van 27 november 2018 (kenm erk: Z/18/071469/136551) is

de raad geïnformeerd over de voortgang van het bouwplan en het verdere proces
met betrekking tot het waarborgen van doelgroep senioren (pré zorg-wonen) en het
betrekken van de omwonenden. Tevens is vermeld dat de bestaande villa formeel
de status van gemeentelijk monument heeft gekregen. Na indiening van de
vergunningaanvraag zal het proces weer worden opgepakt, zoals verwoord in
voornoemde raadsinformatiebrief. Wij stellen u voor om deze toezegging als
afgedaan te beschouwen.
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Toezegging 30 Rekenkamerrapport Toegang tot Jeugdzorg Leiderdorp
Wij hebben u op 19 november 2018 toegezegd te informeren over de voortgang van

de pilot met de huisartsen. Hieronder wordt de versterking van de

ketensamenwerking tussen huisartsen, lokale teams en jeugdhulpaanbieders

verstaan. De versterking kan op diverse manieren vorm krijgen. ln de afgelopen

maanden zijn er gesprekken gevoerd met de huisartsen, het CJG, lncluzio en

aanbieders. Momenteel wordt de inventarisatie verwerkt tot advies. Dit advies

wordt nog voor juli met de portefeuillehouder gedeeld en zal richtinggevend zijn

voor de verbetering van de ketensamenwerking. Wij stellen u voor om de

afdoeningstermijn te bepalen op 9 september 2019.

Toezegging 32 Monumentennota
Twee jaar na vaststellen van de nota zal de raad op de hoogte worden gebracht van

de actuele stand van zaken met aanvulling van aantallen (aangewezen, geweigerd

e.d.) gemeentelijke monumenten. Wij stellen u voor om de afdoening vooralsnog te
handhaven op 7 oktober 2OL9.

Toezegging 33 Groenonderhoud voortgang en overschrijding aanbestedingsnorm
Wij hebben u toegezegd te informeren over de lessen die getrokken zijn na de

overschrijding van de aanbestedingsnorm groenonderhoud. Wij delen uw zorg en

ervaren dat de urgentie in de ambtelijke organisatie om tot een betere beheersing

van inkoop en aankoopprocessen te komen breed ervaren wordt.

Om het gehele proces van aanbesteding tot betaling te versterken wordt
procesoptimalisatie doorgevoerd en is inmiddels het purchase to pay proces

geïmplementeerd. lnkopers worden nader opgeleid om hen te voorzien van de

benodigde kennis en kwaliteiten om hun rol goed te vervullen. Tevens is het

toezicht vanuit de control-functie versterkt. Daarnaast hebben wij kennis genomen

dat de rekenkamercommissie mogelijk voornemens is om dit onderwerp te
onderzoeken. Tevens hebben wij u in dit kader in de bestuursrapportage
geïnformeerd. Wij stellen u voor om u in december 2019 over de stand van zaken

nader te informeren en tevens stellen wij u voor om over dit thema een

informatiebijeenkomst voor uw raad te organiseren.

Toezegging 35 AED's in de openbare ruimte
WÍj verwijzen u naar de toelichting bij motie 4 en deze toezegging als afgedaan te

beschouwing.

Toezegging 48 - Delen informatie over lopende onderzoek bron- en nascheiding
afval en genomen no regretmaatregelen
lnmiddels hebben wij u geïnformeerd over het lopende onderzoek met betrekking

tot het omgekeerd inzamelen en de maatregelen die het college op dit moment al

doorvoert. Uiteraard zullen wij u op enig moment een voorstel doen toekomen.
Vooralsnog stellen wij u voor om deze toezegging als afgedaan te beschouwen.

Toezegging 49 - Programma informatiebeveiliging
Wij stellen u voor om de afdoening te handhaven op 1 december 2019

Toezegging 62 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
Deze toezegging dateert uit 2015 en richt zich om na 10 jaar een evaluatiemoment
te bepalen. ln de notulen is geen nadere toelichting gegeven. Wij stellen u voor om

de ontwikkelingen bij Holland Rijnland nauwgezet te blijven volgen mede in het licht
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van de op te stellen strategische agenda. Wij stellen u voor om deze toezegging voor
dit moment als afgedaan te beschouwen.

Toezegging 91 Uitvoeringsplan lntegraal veiligheidsbeleid - jaarlijkse update
Het jaarlijkse actualiseren van het Uitvoeringsplan lntegraal Veiligheidsbeleid maakt
onderdeel uit van onze jaarplannen. Wij stellen u voor om deze toezegging als
afgedaan te beschouwen.

Toezegging 102 Bomenbeleid
Wij hebben u op 12 april 2019 over de afhandeling van deze toezegging
geïnformeerd. Wij stellen u voor om deze toezegging als afgedaan te beschouwen.

Het college stelt u samenvattend voor om de volgende toezeggingen als afgedaan te
beschouwen:

. Toezegging 16 Verordening duurzaamheidslening

. Toezegging 19/50 Projectplan voor weidevogelbeheer

. Toezegging 19/53 Mogelijkheid bewaar binnen bomenbeleidsplan

. Toezegging26Omgekeerd inzamelen

. Toezegging29 Van der Valk Bouwmanweg 236
o Toezegging 33 Groenonderhoud voortgang en overschrijding

aanbestedingsnorm.
o Toezegging 35 AED's in de openbare ruimte
o ToezegginB 48 Delen informatie over lopende onderzoek bron- en

nascheiding afual
. Toezegging 62 Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
. Toezegging 91 Uitvoeringsplan lntegraal veiligheidsbeleid
. Toezegging 102 Bomenbeleid.

Wij vertrouwen erop u hiermede een integraal overzicht te hebben verstrekt van de
stand van zaken met betrekking tot zowel de motíes als de gedane toezeggingen.

en ouders,

n M. Dri nsen

ns burgemeester

n

Ro
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