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Toezegging 2O2O-\O-0L2, ro ndje Leide rdo rp

Geachte leden van het Presidium,

ln de raadsvergadering van oktober 2020 heeft wethouderJoosten een toezegging
gedaan inzake het samen met de Raad maken van een fietsrondje in Leiderdorp
(Toezegging 2O2O-7O-0L2). Het College verzoekt het Presidium om de
afhandelingsdatum hiervoor, april2O21,, te verdagen. Dit om de volgende redenen.

De aanhoudende corona pandemie heeft geleidt tot verschillende wettelijke
maatregelen welke een goede uitvoering van deze motie (nagenoeg) onmogelijk
maken. Zo is de toegestane groepsgrootte buiten maximaal 2 personen uit
verschillende gezinnen. Daarnaast zÍjn er de regels omtrent afstand houden alsook
de avondklok. Deze wettelijke regels maken uitvoering van de toezegging zoals toen
gedaan nagenoeg/niet mogelijk. Het College vindt het onwenselijk, ook vanwege de
voorbeeldfunctie van de gemeente, om deze regels niet acht te nemen.

Het College hecht er waarde om de toezegging uit te voeren zoals deze gedaan is,

dus met een grotere groep raadsleden locaties in Leiderdorp te bezoeken.
Alternatieven, zoals een (digitale) kaart en vragenlijst, geven in de ogen van het
College niet een goede invulling aan de behoefte van de Raad (en het College) in
deze.
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Het College stelt daarom voor aan de Raad om de uitvoeringsdatum van deze

toezegging te verdagen tot nadat (de meeste van) de corona maatregelen
opgeheven zijn waardoor de fietsronde op originele wijze kan plaatsvinden. Daar

het nog onduidelijk is wanneer dit zal zijn, stelt het College een voorlopige datum
van eind 2O2Lvoor maar zal eerder uitvoering geven aan deze toezegging zodra dit
mogelijk is.

Hoogachtend,

L.M. Driesse

secreta burgemeester

fS,

(

-2-


