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Toezegging 2020-

01 001

Jeugdhulp gemeentelijke toegang 

monitoring 

N 22-02-21 D. Binnendijk 27-01-20 Raad 13 juli: verzoek datum verzetten naar begin 2021 vanwege start aanbestedingtraject 

eind 2020. 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-

10 015

Woordvoerdersoverleg Beleidsplan 

Participatiewet

N 24-02-21 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 2020-

07-008

Week van de Democratie Leiderdorp N 29-03-21 R. Van Woudenberg 13-07-20 Raad 29-03-21: verzoek aan de raad de toezegging af te doen met de week van de 

democratie 8 maart 2021. 

Naar aanleiding van motie 36 Jeugdgemeenteraad is de raad een Week van de Democratie 

toegezegd zoals beschreven in de brief van het college dd 25 mei 2020. Deze Leiderdorpse 

Week van de Democratie zal in maart 2021 gehouden worden. 

Toezegging 2020-

09 011

Gevaarlijke situatie Rhijnvreugdbrug N 30-03-21 R. Van Woudenberg 21-09-20 Raad 29-03-21: verzoek de toezegging af te doen met de volgende informatie: Wethouder 

Van Woudenberg heeft op 12 oktober 2020 gesproken met omwonenden samen met de 

jongerenwerker en de wijkregisseur. Op verzoek van de bewoners aan de Zoeterwoudse 

kant zijn struiken aangeplant aan de achterzijde van het Irenegebouw aan het Jaagpad. 

Dit om te voorkomen dat jongeren deze groenstrook als zonneweide gebruiken en vanaf 

die plek het water in gaan. Verder is afgesproken dat de bewoners direct en rechtstreeks 

contact kunnen opnemen met de jongerenwerker in geval van overlast. De komende 

zomerperiode heeft deze locatie de aandacht van zowel de BOA’s als de jongerenwerker. 

Het college, wethouder Van Woudenberg zegt toe gesprekken met omwonenden van de 

Rhijnvreugdbrug aan zowel de kant van Zoeterwoude als Leiderdorp aan te gaan om te 

kijken naar een veiliger situatie en maatregelen om zwemmen in het water tegen te gaan. 

Toezegging 2020-

10 012

Rondje Leiderdorp in het kader van de 

mobiliteit

N 20-04-21 W. Joosten 05-10-20 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 27 Programmabegroting 2019-2022 N 30-06-21 R. Van Woudenberg 09-11-18 Raad 14 december 2020: verzoek college om nieuwe afdoeningsdatum op 30-06-21 te 

zetten, zie 20-087 Algemene begraafplaats Leiderdorp tarieven en kostendekkendheid 

brief van het college inclusief bijlagen 201014. 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.

Toezegging 2020-

10 016

Stand van zaken Beleidsplan Participatie N 05-07-21 D. Binnendijk 05-10-20 Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe de raad te informeren rond de kadernota over 

de stand van zaken van uitvoering van het beleidsplan Participatiewet. 
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Toezegging 2020-

07-009

Presentatie Stichting Leergeld op 

informatieavond raad

N 12-07-21 D. Binnendijk 13-07-20 Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe in samenwerking met de Stichting Leergeld 

een informatieavond te organiseren voor de raad zodat de stichting zich kan presenteren 

en uitleg kan geven over hoe zij bijdragen aan het minimabeleid. 

Toezegging 2020-

11 017

Bedanken medewerkers voor extra inzet 

tijdens coronacrisis

N 12-07-21 D. Binnendijk 06-11-20 Het college, wethouder Binnendijk, zegt toe naar een manier te zoeken waarbij alle 

medewerkers en ambtenaren die zich extra hebben ingezet tijdens de coronacrisis worden 

beloond en bedankt voor hun inzet.

Toezegging 2020-

12 021

Gesprek met inwoners van de Van 

Geerstraat 

N 12-07-21 R. Van Woudenberg 14-12-20 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-

11 020

Voortgang SP71 nieuwe vorm van 

samenwerken in bedrijfsvoering Leidse 

regio

N 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 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 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. 


