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Datum Datum

Type Omschrijving Afgedaan gereed Portefeuillehouder initiatief Toelichting

Motie 2020-

11 

012

Gemeenten voor global goals N 15-11-21 R. Van Woudenberg 06-11-20 Raad 20 december 2021: voorstel vanuit het college de motie af te doen met de brief van 

het college dd. 18 november 2021.

Het college wordt gevraagd te onderzoeken wat het Leiderdorp kost en oplevert om aan te 

sluiten bij de VNG actie Gemeenten voor Global Goals en op basis van die bevindingen met 

voorstellen naar de Raad te komen.

Motie 2021-

01 

001

Motie Vreemd aan de Orde van de Dag - 

Verwachtingen participatie  

N 20-12-21 R. Van Woudenberg 25-01-21 Raad 22-12-2021: college stelt voor de afdoeningsdatum te verzetten naar 31 januari 2022.

Het college wordt opgeroepen om: nog dit jaar het IBO protocol te beoordelen/evalueren, 

waarbij niet alleen wordt gekeken naar de inhoud van het protocol zelf, maar ook naar de 

toepassing ervan in de (Leiderdorpse) praktijk. Verder dient in ieder geval - maar niet 

uitsluitend - gekeken te worden naar verwachtingen en communicatie rond het 

participatieproces.

Motie 2021-

11 

001

Standaard duurzaamheidsparagraaf 

raadsbesluiten

N 20-12-21 D. Binnendijk 05-11-21 Raad 20-12-2021: college stelt voor de motie af te doen. Wethouder Van Woudenberg heeft 

in de gemeenteraad aangegeven dat in 90 tot 95% van de gevallen een 

duurzaamheidsparagraaf is toegevoegd, nu na scherpe controle zal dit in de toekomst bij elk 

raadsvoorstel plaatsvinden.

Het college wordt opgeroepen om  uitvoering te geven aan het raadsbesluit, inclusief 

amendement, van 29 maart 202L en standaard een duurzaamheidsparagraaf op te nemen 

bij raadsvoorstellen.
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Moties overzicht Gemeente Leiderdorp

#



Motie 2020-

09 

004

Samenwerking in de Leidse regio: nu 

doorpakken!

N 20-12-21 R. Van Woudenberg 21-09-20 Raad 20 december 2021: voorgesteld wordt de motie af te doen met de brief van het 

college dd. 30 november 2021.

RIB 5-10-21: het college stelt voor de afdoening van de motie op te schuiven naar 

december 2021

De griffie stelt voor de afdoeningsdatum te verplaatsen naar de eerste raadsvergadering na 

de radenbijeenkomst, 25-10-21. 

Raad 29-03-21:Verzoek aan de raad afdoeningsdatum steeds een kwartaal op te schuiven 

zodat deze conform hetgeen gesteld in collegebrief dd 25 maart 2021 loopt (informeren 

gemeenteraad: de raad wordt conform het verzoek ieder kwartaal geïnformeerd over de 

voortgang).

Verzoekt het college conform de uitkomsten van de rapporten van Berenschot in gesprek te 

gaan met de andere gemeenten in de Leidse regio en het initiatief te nemen tot een 

startbijeenkomst(en) met colleges en gemeenteraden (of vertegenwoordigers daarvan); 

samen met de andere regiogemeenten uit de bestaande strategische agenda maximaal drie 

speerpunten te kiezen waarvan het regionale belang evident is, en daarop met de vijf 

gemeenten gezamenlijke ambities te formuleren, en de raden in dit proces te betrekken; te 

zoeken naar een manier om het gesprek aan te gaan met de inwoners, bedrijven en andere 

stakeholders binnen de gemeente Leiderdorp om te onderzoeken op welke wijze 

samenwerking in de Leidse regio meer vorm kan en moet krijgen; daarnaast de 

gemeenteraad periodiek (1x per kwartaal) op de hoogte te houden over de voorgang van de 

gesprekken en contacten.

Motie 19/41 Bruggen dicht tijdens de spits N 31-12-21 W. Joosten 08-11-19 Raad 20-12-2021: college stelt voor de motie als afgedaan te beschouwen met de brief van 

het college dd. 6 december 2021. 

Raad 12-7-2021: in een voortgangsbrief van het college van 20 juni 2021 wordt voorgesteld 

de afdoeningsdatum te verzetten naar 31 december 2021.

Raad 21-9-2020: voorgesteld wordt de afdoeningsdatum te verzetten naar juni 2021 en de 

resultaten van gesprekken met provincie zichtbaar zijn. Raad 21-9-2020: verzoek aan de 

raad is de motie als afgedaan te beschouwen met de brief van het college dd 3-9-2020. 

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.

Motie 2021-

06 

002

Regionale Energie Strategie - Ambitie 

eigen energieopwekking Holland Rijnland

N 31-12-21 R. Van Woudenberg 01-06-21 Raad 20-12-2021: verzoek aan de raad is de afdoeningsdatum te zetten op 1 juli 2023. Een 

discussie over het bijstellen van de ambitie wordt meegenomen in het proces naar de RES 

2.0. Dit proces loopt vanaf medio 2022 tot en met 1 juli 2023.  

Het college wordt opgeroepen om binnen Holland Rijnland de uitgesproken ambitie om 80% 

van de energievraag binnen de regio te willen opwekken ter discussie te stellen. Verder 

dient de mogelijkheden voor enrgiebronnen buiten de regio nadrukkelijker onderzocht te 

worden en niet uitgesloten worden in beleid en uitvoering.

Motie 2021-

11 

002

Klimaatburgemeester Leiderdorp N 01-03-22 R. Van Woudenberg 05-11-21 Roept het College op binnen Leiderdorp bekendheid te geven aan deze landelijke campagne 

en inwoners van Leiderdorp op te roepen zich aan te melden als Klimaatburgemeester.



Motie 2021-

11 

004

Klare taal N 01-03-22 D. Binnendijk 05-11-21 Roept het college op ervoor zorgen dat alle geschreven teksten die de gemeente produceert 

zo simpel mogelijk zijn, en bij teksten die direct aan inwoners worden gericht zijn ervoor te 

zorgen dat het gebruikte taalniveau niet hoger is dan B1.

Motie 2021-

11 

005

Waardering is een kunst N 01-03-22 D. Binnendijk 05-11-21 Het college wordt gevraagd namens de Raad een kunstwerk aan te schaffen en te doneren 

als blijk van waardering aan de hele Leiderdorpse gemeenschap. Dit te plaatsen op het 

gerenoveerde Statendaalder Plein. Dit te doen door een uitvraag te doen bij Leiderdorpse 

kunstenaars. De keuze voor het ontwerp te maken, gezamenlijk met een nog te bepalen 

groep inwoners.

Motie 2021-

11 

006

informele speelplaatsen/inwonersenquete N 01-03-22 R. Van Woudenberg 05-11-21 verzoekt het College in de eerstvolgende inwonersenquete de tevredenheid over informele 

speelplaatsen uit te vragen en de uitkomsten indien mogelijk te betrekken bij de 

actualisatie van het beleid.

Motie 2021-

11 

007

Praatje na verlies N 01-03-22 D. Binnendijk 05-11-21 verzoekt het College de mogelijkheden, faciliteiten en kosten te onderzoeken van een 

initiatíef waarbij vrijwilligers op een vast moment in de week beschikbaar zijn om een kop 

koffie te drinken met mensen die onze begraafplaats bezoeken; zoveel mogelijk aansluitend 

bij het aanbod van lncluzio.

Motie 2020-

10 

009

Inrichting Laan van Berendrecht N 01-04-22 W. Joosten 12-10-20 Het college stelt in een brief aan de raad van 18 oktober voor de afhandeling van deze 

motie te verdagen tot na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden Laan van 

Berendrecht in maart 2022.

Het college wordt verzocht voor de Laan van Berendrecht het eenvoudig en goedkoop 

verbeteren van de situatie en ruimte te geven voor zowel fietsers als voetgangers, een 

goede, natuurlijke en vriendelijke “afscheiding” te realiseren, dit ook toe te passen waar bij 

de woontorens kruisende paden aansluiten op de Laan van Berendrecht, en aan beide 

uiteinden het voetpadgedeelte duidelijk te markeren op opvallende manier.

Motie 19/42 Vronkenlaan als etalage van de 

verduurzaming

N 30-05-22 R. Van Woudenberg 08-11-19 In collegebrief verstuurd 2-11-21 wordt de raad gevraagd de afdoening van de motie te 

verzetten naar mei 2022.

Raad 29-03-21: verzetten naar oktober 2021. Raad 12-10-2020: verzoek aan de raad de 

afdoeningsdatum te zetten om Q2 2021. Vanwege de corona-omstandigheden zullen de 

voorbereidingen voor de gebiedsaanpak waar de Vronkenlaan onderdeel van uit maakt, op 

zijn vroegst eind dit jaar starten en doorlopen in 2021. 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.



Motie 2021-

11 

008

Toekomst van de samenwerking in de 

Leidse Regio

N 01-06-22 Griffie 05-11-21 Verzoekt de Leiderdorpse griffie, samen met de andere griffies in Leidse regio, uiterlijk 

enkele maanden na maart 2O22, een bijeenkomst te organiseren voor de gemeenteraden 

van Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude; Van mening dat in deze 

bijeenkomst de gezamenlijke inhoudelijke opgaven in de regio centraal dienen te staan, en 

in deze bijeenkomst het draagvlak voor periodieke ontmoeting tussen de raden en een 

gezamenlijke inhoudelijke agenda gepeild moet worden.

Motie 2021-

06 

002

Integrale visie laadinfrastructuur – laden 

met eigen stroom

N 07-06-22 R. Van Woudenberg 07-06-21 Het college wordt opgeroepen te onderzoeken op welke manier het opladen van elektrische 

auto’s vanuit de woning op een veilige manier kan worden toegestaan en de Raad zo snel 

mogelijk te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast bij voorkeur 

gereguleerde experimenten hiertoe op te zetten dan wel te stimuleren, maar in ieder geval 

toe te staan, wanneer dit succesvol is zo snel mogelijk te vertalen naar regulering, hierover 

te communiceren met inwoners en bij gebleken succes dit laden met eigen stroom op te 

nemen in de volgende versie van de integrale visie laadinfrastructuur

Motie 12 Kredietaanvraag verhuiscarrousel 

Sterrentuin (herontwikkeling van De Buit)

N 11-07-22 W. Joosten 09-10-17 Raad 29-03-2021: verzoek aan de raad is de afdoeningsdatum te zetten op juli 2022. 

Redenen hiervoor: 

- Vastgoedbeheer verwacht tijdens het vernieuwbouwproces van de Hobbit en ’t Bolwerk 

een deel van de Buit in te moeten zetten voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen. 

Zodra de vernieuwbouw is afgerond en FloreoKids is verhuisd van de Buit naar deze 

vernieuwbouw, kan de Buit worden herontwikkeld;

- Zo lang hier geen duidelijkheid over bestaat dit een risico is voor de eerder genoemde 

ontwikkeling tot sociale woningbouw en daarvoor momenteel ook geen ambtelijke capaciteit 

is om de ontwikkeling op te pakken;

- Het gebouw is in gebruik (en kan dat blijven) waardoor geen directe noodzaak is om nu te 

gaan ontwikkelen. 

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 2020-

10 

007

Mobiliteitsnota circulatie gebied NoordOost N 11-07-22 W. Joosten 12-10-20 Het college wordt verzocht in de prioritering van de beoogde maatregelen een aantal punten 

met betrekking tot hetKnelpunt Voorhoflaan – Cor Gordijnsingel mee te nemen.

Motie 2020-

10 

008

Fietsparkeervoorzieningen N 01-10-22 W. Joosten 12-10-20 Het college stelt in een brief aan de raad van 18 oktober voor de afhandeling van deze 

motie te verdagen tot na het vaststellen van de Parkeernormennota in de nazomer van 

2022.

Het college wordt verzocht om in de parkeernota in te gaan op hoe in samenspraak met 

ontwikkelaars van nieuwbouw of renovatie voldoende en veilige fietsparkeervoorzieningen 

gegarandeerd kunnen worden, het mogelijk is om naast parkeernormen voor auto’s ook 

parkeernormen voor fietsen te ontwikkelen op nieuwbouwlocaties en aandacht te besteden 

aan de behoefte aan fietsparkeervoorzieningen op bestaande locaties in Leiderdorp.



Motie 2021-

06 

001

Regionale Energie Strategie - meer 

aandacht voor energieopslag

N 01-06-23 R. Van Woudenberg 01-06-21 Het college wordt verzocht bij het opstellen van de RES 2.0 nadrukkelijk aandacht te 

besteden aan de mogelijkheden voor (lokale) energieopslag

Motie 2020-

10 

006

Effect-evaluatie verkeersmaatregelen N 10-07-23 W. Joosten 12-10-20 Het college wordt verzocht binnen twee jaar na afronding van projecten het effect te 

evalueren en de evaluatie te delen met de Raad en daarbij aan te geven of dit reden geeft 

voor aanvullende maatregelen.


