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Toezegging 19/62 Buurtbemiddelingsmogelijkheden 

publiceren in het gemeenteblad 

N 25-05-20 L. Driessen-Jansen 08-11-19 April 2020: ivm Coronacrisis heeft de griffier besloten openstaande moties/toezeggingen 

naar mei te verplaatsen. Het college, burgemeester Driessen, zegt toe over 

buurtbemiddelingsmogelijkheden in Leiderdorp te publiceren in het gemeenteblad zodat 

inwoners beter geïnformeerd worden over waar ze terecht kunnen voor buurtbemiddeling.

Toezegging 19/52 Plan van aanpak m.b.t. dienstverlening 

richting inwoners 

N 25-05-20 D. Binnendijk 20-05-19 Raad 27-1-2020: verzoek aan de raad om nieuwe afdoeningsdatum in mei 2020 te zetten. 

Raad 7-10-2019: Wethouder Binnendijk geeft aan dat in het politiek forum van 30 

september de brief vanuit het college over het onderwerp uitvoerig is besproken. De 

wethouder neemt de aandachtspunten uit het forum mee en komt later terug bij de raad. 

Nieuwe datum ter afdoening wordt nog bekend gemaakt. 2019-07-01: het college stelt voor 

de toezegging af te doen op 7 oktober 2019 en de organisatiebrede visie op dienstverlening 

te presenteren aan de raad. Het college (wethouder Binnendijk) zegt de raad toe te 

informeren over wanneer het plan van aanpak m.b.t. dienstverlening richting de inwoners 

aan de raad wordt gepresenteerd.

Toezegging 19/61 Publiceren duurzaamheidsparagraaf 

inkopen en aanbestedingen 

N 25-05-20 D. Binnendijk 08-11-19 April 2020: ivm Coronacrisis heeft de griffier besloten openstaande moties/toezeggingen 

naar mei te verplaatsen. Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe met een antwoord 

richting de raad te komen op de vraag of het juridisch mogelijk is om de 

duurzaamheidsparagraaf die onderdeel is van inkopen en aanbestedingen openbaar te 

publiceren op bijvoorbeeld GoedLeiderdorp.nl. Naar aanleiding van de ingetrokken motie 

Duurzaam inkopen stimuleren door te publiceren.

Toezegging 19/58 Processchets behandeling kaderstellende 

nota's jeugd

N 25-05-20 D. Binnendijk 30-09-19 Raad 25 mei 2020: college stelt voor de toezegging af te doen met de brief vanuit het 

college van 1 oktober 2019 en met de reeds vastgestelde documenten door college/raad 

(Visie 7 oktober 2019 , toegang 27 januari 2020, het programmaplan 2 maart 2020 en het 

inkoopplan is op 12 mei 2020).April 2020: ivm Coronacrisis heeft de griffier besloten 

openstaande moties/toezeggingen naar mei te verplaatsen. Raad 27-1-2020: het college 

komt z.s.m. met nieuwe afdoeningsdatum. Het college, wethouder Beekhuizen, zegt toe een 

processchets te maken voor de behandeling van de twee kaderstellende nota’s die de raad 

toekomen.

Toezegging 19/51 Informeren over motie 23 Oud Papier N 25-05-20 D. Binnendijk 20-05-19 April 2020: ivm Coronacrisis heeft de griffier besloten openstaande moties/toezeggingen 

naar mei te verplaatsen. Raad 27-01-2020: verzoek aan raad om af te doen wanneer de 

motie 23 wordt afgedaan.Het college (wethouder Binnendijk) zal de raad informeren over de 

stand van zaken van Motie 23 Oud papier. De gereedheidsdatum staat nu op november 

2019, maar de raad vraagt het college te kijken naar een eerdere datum.  

Toezegging 19/63 Afvalscheiding communicatie en 

voorlichting

N 25-05-20 D. Binnendijk 16-12-19 Raad 25 mei 2020: verzoek aan de raad is akkoord te gaan met afdoeningsdatum juli 2020. 

April 2020: ivm Coronacrisis heeft de griffier besloten openstaande moties/toezeggingen 

naar mei te verplaatsen. Wethouder De Bas zegt toe vanaf 2020 in te zetten op 

communicatie en voorlichting wat betreft afval scheiding (met name gericht op het 

voorkomen van papier tussen het restafval). Wethouder De Bas meldt dat er begin 2020 

een nulmeting gehouden wordt.
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Toezegging 47 Delen resultaten onderzoek huisadvocaat 

naar contract Fam Van Leeuwen uit 1994

N 15-06-20 D. Binnendijk 01-04-19 Raad 27-01-2020: verzoek aan de raad afdoeningsdatum te zetten op juni 2020. Raad 7-10-

2019: Wethouder Binnendijk geeft aan dat een gesprek met de familie en de advocaat deze 

maand plaatsvindt. 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 43 Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling 

zorgvilla, vvgb en exploitatieovereenkomst

N 06-07-20 W. Joosten 19-03-18 Raad 20 april 2020: verzoek vanuit de raad toezegging af te doen wanneer 

omgevingsvergunning aan de raad wordt voorgelegd. Raad 20 april 2020: verzoek aan de 

raad de toezegging af te doen met brief van het college dd 4 maart 2020. Raad 2-3-2020: 

verzoek aan de raad is afdoeningsdatum te zetten op 1 april 2020. Raad 9 sept 2019 

wethouder Joosten, geeft aan dat er donderdag 19 september 2019 een bijeenkomst is met 

bewoners en ontwikkelaars. De raad wordt nader geïnformeerd. Nieuwe datum ter 

afdoening wordt 2 jan 2020. 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 2020-

03 

003

Project VRIS N 13-07-20 D. Binnendijk 02-03-20 Het college, wethouder Binnendijk zegt toe meer inzicht te verschaffen over het project 

VRIS. 

Toezegging 19/60 Goede voorbeeld operatie Steenbreek N 13-07-20 D. Binnendijk 08-11-19 Het college, wethouder Binnendijk, geeft aan positief te staan tegenover de ingetrokken 

motie 'goede voorbeeld operatie steenbreek' motie en zegt toe met een brief richting de 

raad te komen waarin de aandachtspunten zoals verwoord in de motie (door de gemeente 

beheerde openbare ruimte ontharden en waar mogelijk vergroenen, als gemeente rondom 

het gemeentehuis hierin ook het goede voorbeeld te geven en over de ontharding en 

vergroening in Leiderdorp te publiceren) worden toegelicht met een uitvoeringsplan.

Toezegging 2020-

03 

004

Parkeren Cor Gordijnsingel, locatie 

Ommedijk

N 13-07-20 W. Joosten 02-03-20 Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat er door het college gekeken gaat worden 

naar verbeteringen op de locatie die snel uitgevoerd kunnen worden. Ook geeft de 

wethouder aan in gesprek te gaan met bewoners zodat de problemen goed inzichtelijk 

kunnen worden gemaakt. De wethouder geeft een tijdspad van ongeveer twee maanden.

Toezegging 19/64 Integraliteit van visies mbt mobiliteit N 19-10-20 W. Joosten 04-11-19 Raad 2 maart 2020: verzoek aan de raad is de afdoeningsdatum te zetten op oktober 2020. 

Wethouder Joosten zegt toe de wijkwegennota en de fietsnota, te verwachten in 2020, 

gelijktijdig aan de raad ter vaststelling aan te bieden. De wethouder geeft aan dat de 

integraliteit van de visies – visie over wijkwegen en langzaam verkeer zullen in 2020 tijdens 

de Kadernota in de raad behandeld worden – voorop staat. Ook geeft de wethouder aan 

nota’s en visies rondom mobiliteit zo veel mogelijk gelijktijdig aan de raad voor te leggen.

Toezegging 2020-

01 

001

Jeugdhulp gemeentelijke toegang 

monitoring 

N 02-11-20 D. Binnendijk 27-01-20 Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe - naar aanleiding van een vraag van D66 over 

Jeugdhulp gemeentelijke toegang of er momenten komen waarbij de raad wordt 

geïnformeerd over de resultaten van monitoring – de raad op gezette tijden te informeren 

over het proces.

Toezegging 2020-

04 

005

Uitvoeringskrediet Groene Hartcentrum N 06-11-20 D. Binnendijk 20-04-20 Het college, wethouder Binnendijk zegt toe de raad blijvend te informeren over de 

ontwikkelingen binnen het project Groene Hartcentrum. Naast de reeds geplande momenten 

zoals de Kadernota en vaststelling bestemmingsplan, zal de raad ook geïnformeerd worden 

op andere momenten, bijvoorbeeld wanneer het contract gesloten wordt.



Toezegging 2020-

04 

006

Heelblaadjespad 1 Leiderdorps 

Groenoverleg

N 06-11-20 W. Joosten 14-04-20 Het college, wethouder Joosten, zegt toe het Leiderdorps Groenoverleg te betrekken bij het 

project Heelblaadjespad 1.

Toezegging 2020-

03 

002

Maatregelen herinrichting Simon Smitweg N 09-11-20 W. Joosten 02-03-20 Het college, wethouder Joosten, zegt toe – in het kader van de herinrichting van de Simon 

Smitweg - met de bewoners te kijken naar de huidige problemen en de maatregelen die 

getrokken kunnen worden.

Toezegging 28 Programmabegroting 2019-2022 N 14-12-20 D. Binnendijk 09-11-18 Raad 27-01-2020: verzoek aan de raad is de nieuwe afdoeningsdatum te zetten op 

december 2020. December 2019: toezegging wordt meegenomen in de actualisering 

belastingverordeningen, tarieventabellen en tarieven 2021. Begrotingsraad 9 november 

2018: de mogelijkheden schetsen om de lasten van een- en meerpersoonshuishoudens 

eventueel dichter bij elkaar te brengen.

Toezegging 27 Programmabegroting 2019-2022 N 14-12-20 R. Van Woudenberg 09-11-18 Raad 27-01-2020: verzoek aan de raad is nieuwe afdoeningsdatum te zetten op december 

2020. Raad 1-7-2019: college stelt voor de afdoeningsdatum te zetten op 16 december 

2019. Begrotingsraad 9 november 2018: Bij de volgende Kadernota wordt inzichtelijk 

gemaakt of de grafrechten voor het algemene graf bijgesteld kunnen worden.


