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N

22-06-20

R. Van Woudenberg

09-11-18

Raad 25-5-2020: verzoek aan de raad is de motie af te doen met de brief van het college
dd 25 mei 2020. Raad 02-03-2020: verzoek aan de raad is nieuwe afdoeningsdatum te
zetten op 11 mei 2020. Raad 09-09-19: nieuwe datum afdoening is 2 januari 2020. Raad 0107-2019: 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.

Oud papier

N

22-06-20

D. Binnendijk

10-11-17

Raad 25-5-2020: college stelt voor motie af te doen met brief dd 28 mei 2020. April 2020:
ivm Coronacrisis heeft de griffier besloten openstaande moties/toezeggingen naar mei te
verplaatsen. Raad 1-7-2019: 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.

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag
Bescherming Weidevogels LPL

N

22-06-20

D. Binnendijk

01-04-19

Raad 25-5-2020: collegebrief ter afdoening volgt zsm. Raad 2-3-2020: college stelt voor de
nieuwe afdoeningsdatum te zetten op 11-5-2020. Raad 7-10-2019: wethouder Binnendijk
geeft aan dat de laatste hand wordt gelegd aan het convenant. 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.

19/42

Vronkenlaan als etalage van de
verduurzaming

N

13-07-20

R. Van Woudenberg

08-11-19

Raad 22-6-2020: college stelt voor afdoeningsdatum te zetten op najaar 2020 (vertraging
door Coronacrisis). De raad roept het college op zich in te spannen om als lichtend
voorbeeld, met maximale zichtbaarheid in het dorp, ernaar te streven alle daken aan de
noordzijde van de Vronkenlaan maximaal te beleggen met zonnepanelen; de bewoners
optimaal te ondersteunen om door middel van bijvoorbeeld een energiecoöperatie de
financiële opbrengsten te verkrijgen en de opbrengsten aan duurzaam opgewekte energie
met andere dorpsgenoten te delen.

19/41

Bruggen dicht tijdens de spits

N

28-09-20

W. Joosten

08-11-19

Raad 25-5-2020: College stelt voor afdoeningsdatum in september te zetten. Raad 2 maart
2020: college stelt voor deze motie af te doen in mei 2020. De raad roept het college op
met spoed met de Provincie Zuid-Holland in gesprek te gaan om te zorgen dat alle bruggen
in de Leidse regio en die in en om Leiderdorp in het bijzonder niet meer open gaan voor
welke scheepvaart dan ook gedurende de periodes van 8-9 uur en 17-18 uur.
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#
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Motie

36

Jeugdgemeenteraad

Motie

23

Motie

38
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Afgedaan

Toelichting

Kunst en cultuur

N

12-10-20

R. Van Woudenberg

09-07-18

Raad 20-04-2020: verzoek aan raad om afdoeningsdatum te zetten op 12 oktober 2020.
Raad 1-7-2019: 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.

202005002

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag opvang van alleenstaande kinderen van
het eiland Lesbos

N

30-11-20

L. Driessen

25-05-20

(...) Spreekt zich uit voor de opvang van vluchtelingenkinderen in Nederland en is bereid
hier als gemeenschap aan bij te dragen; dit standpunt van de Leiderdorpse Raad uit te
dragen in de regio en richting de landelijke overheid en hen te verzoeken de regie hierop te
voeren.

Motie

202004
001

Leidse Ring Noord

N

14-12-20

W. Joosten

20-04-20

Verzoekt het college om bij het opstellen van het uitvoeringsbesluit voor de aanleg van de
Oude Spoorbaan deel van de LRN, maatregelen ten aanzien van geluidsbeperking en
verkeersveiligheid, duurzaamheid en natuurbescherming en optimaal gebruik van de
ringweg te treffen.

Motie

12

Kredietaanvraag verhuiscarrousel
Sterrentuin

N

01-02-21

W. Joosten

09-10-17

Raad 27-01-2020: datum ter afdoening wordt gezet op februari 2021. Raad 1-7-2019:
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

19/43

Natuurlijke oevers in Leiderdorp

N

29-03-21

R. Van Woudenberg

08-11-19

Raad 2-3-2020: college stelt voor de afdoeningsdatum te zetten op 30-3-2021. Dit verzoek
volgt uit het feit dat er een inventarisatie nodig is van alle oevers. Het college verwacht de
resultaten van de inventarisatie begin 2021. Een brief vanuit het college hierover volgt
z.s.m. De raad besluit; het college te laten onderzoeken hoeveel oevers in Leiderdorp
omgevormd kunnen worden tot zogenaamde 'natuurlijke oevers'; welke kosten daarmee
gemoeid gaan; welke besparing dit op termijn oplevert; hoe snel een grotere hoeveelheid
natuurlijke oevers in Leiderdorp gerealiseerd kan worden; dit te rapporteren aan de Raad
met een voorstel voor besluitvorming over de uitvoering.

Motie

27

Motie

