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Toezegging 202011 019

Omschrijving
Beleidsnota over verkamering

Datum
Afgedaan gereed
N

Portefeuillehouder

05-11-21 W. Joosten

Datum
initiatief

Toelichting

16-11-20 De beleidsnota over verkamering wordt behandeld in het politiek forum van december
2021.
Het college, wethouder Joosten zegt toe bij de raad terug te komen met een beleidsnota
over verkamering. Een eerste plan hiervoor kan eind februari 2021 aan de raad worden
gepresenteerd. Met inachtneming van een zorgvuldig besluitvormingsproces zal het
beleidskader binnen driekwart jaar worden vastgesteld door de raad (herfst van 2021).

Toezegging 202111 003

ingekomen brief Kanttekeningen bij de
voorgenomen oprichting Warmtebedrijf
Leidse Regio uit Katwijk

N

22-11-21 R. Van Woudenberg

15-11-21 Raad 20-12-2021: Het college stelt voor de toezegging als afgedaan te beschouwen met
de informatie die wethouder Van Woudenberg de raad tijdens de raadsvergadering van 22
november 2021 heeft gegeven.
Het college, wethouder Van Woudenberg, zegt toe uiterlijk tijdens de raadsvergadering
van 22 november terug te komen op de ingekomen brief Kanttekeningen bij de
voorgenomen oprichting Warmtebedrijf Leidse Regio uit Katwijk

Toezegging 202110 001

impact van decentralisatie
maatschappelijke zorg.

N

20-12-21 D. Binnendijk

11-10-21 Raad 20-12-2021: college stelt voor de toezegging af te doen met de brief van het college
dd 10 december 2021.
Het college, wethouder Binnendijk zegt toe de raad stukken toe te sturen om te laten zien
wat de lokale impact is de decentralisatie van maatschappelijke zorg.

Toezegging 202107 005

Verbeteren veiligheidssituatie
Spanjaarbrug

N

20-12-21 W. Joosten

12-07-21 Raad 20-12-2021: college stelt voor de toezegging af te doen met de brief van het college
dd 6 december 2021.
21-10-21: Middels een collegebrief vraagt het college de afdoeningsdatum te verplaatsen
naar de raad van 20 december.
Het college, wethouder Joosten, zegt toe de verkeerssituatie rondom de Spanjaardbrug op
korte termijn te verbeteren en de raad hierover te informeren.

Toezegging 202110 002

Inkoopstrategie Begeleiding,
Maatschappelijke Zorg en Huishoudelijke
Ondersteuning Leidse regiogemeenten

N

20-12-21 D. Binnendijk

11-10-21 Raad 20-12-2021: het college stelt voor de afdoeningsdatum te zetten op 31 december
2022. Het college houdt de gemeenteraad actief op de hoogte indien er relevante
informatie te delen is.
Het college, wethouder Binnendijk zegft toe zegt toe dat het college de raad zal
informeren over de vervolgstappen van dit traject rondom de inkoopstrategie Begeleiding,
Maatschappelijke Zxorg en Huishoudelijke Ondersteuning.

Toezegging 202109 001

Samenwerking bedrijfsvoering Leidse
Regio

N

20-12-21 D. Binnendijk

20-09-21 Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe de raad periodiek te informeren over de
samenwerking bedrijfsvoering Leidse regio.

Toezegging 202109-001

Presentatie DVO bedrijfsvoering Leidse
regio

N

20-12-21 D. Binnendijk

13-09-21 Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe een presentatie te organiseren om de raad te
informeren over de DVO voor de nieuwe structuur samenwerking Bedrijfsvoering Leidse
Regio.

Toezegging 202109-002

Overzicht van de gevolgen van
maatregelen om de hoeveelheid restafval
te verminderen op basis van data van
afvalverwerkers

N

20-12-21 R. Van Woudenberg

13-09-21 Raad 20-12-2021: verzoek college om afdoeningsdatum te zetten op 31 maart 2022.
De toezegging wordt hiermee gekoppeld aan het aangenomen amendement op 25 oktober
2021 bij Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid, waarin het college onder andere
verzocht wordt overzicht te geven van welke maatregelen nodig zijn voor vermindering
van restafval.
Het college, wethouder Van Woudenberg, zegt toe voor het einde van het jaar de raad een
overzicht te sturen van de gevolgen van de maatregelen om de hoeveelheid restafval te
verminderen, op basis van data van de afvalverwerkers.

Toezegging 202010 012

Rondje Leiderdorp in het kader van de
mobiliteit

N

20-12-21 W. Joosten

05-10-20 Raad 20-12-21: college stelt voor deze toezegging af te doen. De “zebra safari” heeft
plaatsgevonden op 27 september 2021.
Raad 26 april 2021: voorstel aan de raad afdoeningsdatum te zetten op Q4 2021, n.a.v.
brief college dd 31 maart 2021.
Op voorstel van GroenLinks zegt het college, wethouder Joosten, toe een rondje in
Leiderdorp te maken en te inventariseren op welke locaties bepaalde maatregelen of
ingrepen nodig zijn en alle gestelde vragen in het politiek forum samen door te nemen.

Toezegging 202107 002

Verduurzamen Uitvoeringsbesluit Leidse
Ring Noord

N

31-12-21 W. Joosten

28-06-21 Verzoek college als afgedaan te beschouwen met vaststellen uitvoeringsbesluit Leidse Ring
Noord in november 2021.
Op verzoek van de VVD zegt de wethouder toe te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
voor het verder verduurzamen van het Uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord.

Toezegging 202111 001

Onderzoeken of het vervangen van
huidige vuilniswagens door electrische een
uitstootbesparing oplevert

N

01-03-22 R. Van Woudenberg

05-11-21 Het college, wethouder Van Woudenberg, zegt toe te onderzoeken of het vervangen van
huidige vuilniswagens door electrische een uitstootbesparing oplevert.

Toezegging 202111 002

half jaarlijkse update over de
Transitievisie Warmte Leiderdorp

N

01-04-22 R. Van Woudenberg

15-11-21 Het college, wethouder Van Woudenberg, zegt toe de raad elk half jaar te informeren over
ontwikkelingen op het gebied van de Transitievisie Warmte Leiderdorp

Toezegging 202010 014

Evaluatie mobiliteitsnota’s Langzaam
Verkeer, Openbaar Vervoer en Circulatie.

N

10-07-23 W. Joosten

05-10-20 Het college, wethouder Joosten, zegt toe in 2023 een evaluatiemoment in te lassen voor
de uitvoering van de mobiliteitsnota’s Langzaam Verkeer, Openbaar Vervoer en Circulatie.

Toezegging 202010 013

School-thuis-routes

N

08-04-24 W. Joosten

05-10-20 Het college, wethouder Joosten, zegt toe samen met de scholen te kijken naar de schoolthuis-routes om de kwetsbare punten te definiëren en hiervoor eventueel maatregelen te
nemen.

