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Toezegging 2020-

11 020

Voortgang SP71 nieuwe vorm van 

samenwerken in bedrijfsvoering Leidse 

regio

J 12-07-21 D. Binnendijk 09-11-20 Op verzoek van GroenLinks zegt de wethouder toe de raad nauwkeuring te informeren 

over de voortgang van het proces ‘SP71 nieuwe vorm van samenwerken in de 

bedrijfsvoering van de Leidse regio’.

Toezegging 2021-

07 003

Terbeschikkingsstelling oude 

afvalcontainers aan hulpbehoevende 

organisaties of personen

N 20-09-21 R. Van Woudenberg 12-07-21 Voorstel college is om de afdoening te verplaatsen naar 25-10 om de containers te 

overhandigen aan de nieuwe eigenaren.

Op verzoek van LPL zegt de wethouder toe de oude containers ter beschikking te stellen.

Toezegging 2021-

07 004

Schriftelijk terugkomen op vervolgvragen 

Park Agthoven 

N 20-09-21 R. Van Woudenberg 12-07-21 Het CDA heeft vragen en vervolgvragen gesteld over verontreiniging van Park Agthoven, 

CDA heeft hierna mondelinge vervolgvragen gesteld en de wethouder heeft toegezegd hier 

schriftelijk antwoord op te geven.

Toezegging 2021-

07 005

Verbeteren veiligheidssituatie 

Spanjaarbrug

N 12-10-21 W. Joosten 12-07-21 Het college, wethouder Joosten, zegt toe de verkeerssituatie rondom de Spanjaardbrug op 

korte termijn te verbeteren en de raad hierover te informeren.

Toezegging 2020-

12 021

Gesprek met inwoners van de Van 

Geerstraat 

N 12-10-21 R. Van Woudenberg 14-12-20 raad 12-07-21: voorstel  nieuwe afdoeningsdatum 12-10-21 gezien er nieuwe afspraken 

zijn gemaakt met de bewoners. 

Naar aanleiding van Raadsvraag 2020-040 GL Bomen in de Van Geerstraat en op verzoek 

van GroenLinks zegt het college, wethouder Van Woudenberg, toe in gesprek te gaan met 

de inwoners van de Van Geerstraat en te bekijken of er bomen aan de overkant van de 

straat geplant kunnen worden.

Toezegging 2020-

10 015

Woordvoerdersoverleg Beleidsplan 

Participatiewet

N 25-10-21 D. Binnendijk 05-10-20 Raad 29-03-21: voorstel nieuwe afdoeningsdatum oktober 2021 ivm coronamaatregelen. 

Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe een woordvoerdersoverleg (met DZB)  te 

organiseren na de raadsvergadering van 12 oktober. Eventuele nieuwe punten die uit een 

dergelijke avond volgen kunnen worden toegevoegd aan het te nemen besluit op 12 

oktober aangaande het beleidsplan Participatiewet. 

Toezegging 28 Programmabegroting 2019-2022 N 05-11-21 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 2020-

11 018

Asielopvang op de Baanderij N 05-11-21 W. Joosten 16-11-20 Het college, wethouder Joosten, zegt op verzoek van GroenLinks toe te willen verkennen 

of asielopvang op de Baanderij zou kunnen worden gerealiseerd. Asielopvang staat 

momenteel niet in de nota van uitgangspunten. 

Toezegging 2020-

11 019

Beleidsnota over verkamering N 05-11-21 W. Joosten 16-11-20 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 2021-

09-001

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 2021-

09-002

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 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.
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Toezegging 2020-

10 012

Rondje Leiderdorp in het kader van de 

mobiliteit

N 20-12-21 W. Joosten 05-10-20 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 2021-

07 002

Verduurzamen Uitvoeringsbesluit Leidse 

Ring Noord

N 31-12-21 W. Joosten 28-06-21 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 2021-

05 001

Verhogen concurrentie aanbieders stroom 

voor laadpalen van electrische auto's

N 01-06-23 R. Van Woudenberg 31-05-21 Op verzoek van het forum zegt de wethouder toe op zoek te gaan naar meer 

marktpartijen, om zo de concurrentie onder aanbieders voor laadstroom te verhogen. 

Toezegging 2020-

10 014

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 2020-

10 013

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 school-

thuis-routes om de kwetsbare punten te definiëren en hiervoor eventueel maatregelen te 

nemen. 


