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Motie 36 Jeugdgemeenteraad N 09-09-19 A. Beekhuizen-Wesseling 09-11-18 2019-07-01: motie kan niet als afgedaan beschouwd worden. PvdA verzoekt een discussie over 

de brief 07.Jongerenparticipatie aanbod voor schoolbezoeken door college- en raadsleden nav 

motie 36 brief van het college 190628. 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 32 Inzameling gebruikte luiers voor recycling N 07-10-19 D. Binnendijk 09-11-18 2019-07-01:: het college stelt voor de afdoeningstermijn te stellen op 7 oktober 2019. 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 38 Motie Vreemd aan de Orde van de Dag 

Bescherming Weidevogels LPL

N 07-10-19 D. Binnendijk 01-04-19 2019-07-01: college stelt voor de afdoeningsdatum te zetten op 7 oktober 2019. 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 33 Sportenquête N 07-10-19 W. Joosten 09-11-18 2019-07-01: het college verwacht begin september de resultaten te hebben van de 

inwonersenquête, daarna volgt analyse. 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 29 Prestatie-indicatoren N 08-11-19 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 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 19/39 Onderzoek naar samenwerking in de regio N 16-12-19 D. Binnendijk 20-05-19 De raad verzoekt het college zo spoedig mogelijk de voorbereidingen voor het vervolg 

onderzoek naar samenwerking in de regio in gang te zetten zodat dit onderzoek voor het einde 

van 2019 kan worden afgerond.

Motie 23 Oud papier N 24-02-20 D. Binnendijk 10-11-17 2019-07-01: raad verzoekt het college de gereedheidsdatum te zetten op 24 februari 2020. In 

de raad van 20 juli 2018 zegt het college toe de raad schriftelijk te informeren over de stand 

van zaken van uitvoering van de motie en zal met een nieuwe gereedheidsdatum komen. Het 

college wordt opgeroepen de subsidie oud papier te handhaven voor 2018. Besproken in 

raadsvergadering 19 maart 2018 en blijft gehandhaafd.
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Motie 12 Kredietaanvraag verhuiscarrousel 

Sterrentuin

N 24-02-20 D. Binnendijk 09-10-17 2019-07-01: college stelt voor de afhandelingstermijn op 24 februari 2020 te behouden. 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.

Motie 27 Kunst en cultuur N 01-04-20 D. Binnendijk 09-07-18 19-07-01: college stelt voorin april 2020 de geactualiseerde nota Kunst en Cultuur aan de raad 

aan te bieden. In november 2018 is een eenmalige subsidie aan Stichting Kunst in de 

Heemtuin toegekend. Motie kan als geheel in april 2020 worden afgedaan.

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.


