
De fracties in de gemeenteraad van Leiden hebben afspraken gemaakt over  
samenwerken in de gemeenteraad. We houden ons aan de afspraken en spreken  
elkaar daarop aan.

We zijn er voor alle Leidenaren.
• We betrekken en praten met een zo divers  

mogelijke groep Leidenaren. 

• We zijn voor alle Leidenaren te begrijpen en  

te bereiken.

• We zijn er voor alle Leidenaren en werken  

aan een Leiden waar Leidenaren en de  

gemeenteraad elkaar vertrouwen.

• We staan open voor maatschappelijke initiatieven 

uit de stad en gaan met hen in gesprek.  

We betrekken het in onze besluitvorming.

• We werken constructief samen met buur

gemeenten en betrekken hen in besluitvorming 

waar dat aan de orde is. 

• We zijn helder in de afweging van belangen die 

we maken. We laten zien wat we met de inbreng 

van Leidenaren en de buurgemeenten doen.

We hebben een open houding en  
bereiden ons goed voor.
• We staan open voor elkaar en voor elkaars  

inbreng. Elke fractie beoordeelt voorstellen op 

zijn eigen waarde en uitgangspunten.

• We bereiden commissie en raad met veel  

aandacht voor. Dat draagt bij aan een  

goed debat. 

• Raadsvoorstellen ontvangen we graag 3 weken 

voor de behandeling in de commissie. Dit is 

nodig voor een goede inhoudelijke bespreking. 

We vragen het presidium hierop toe te zien. 

• We vragen het college om kaderstellende  

voorstellen zoveel mogelijk te voorzien van  

verschillende scenario’s waarover de raad  

kan debatteren.

We gaan zorgvuldig en verantwoordelijk  
om met de financiën.
• We nemen de verantwoordelijkheid om de  

begroting op tijd goed te keuren. 

• We voorzien amendementen van een financiële 

dekking.

• We vinden het belangrijk dat er financiële  

ruimte is voor alle partijen om beleidswensen  

in te dienen. 

• We experimenteren met raadsrapporteurs in  

de voorbereiding op het begrotingsdebat. 
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We handelen vanuit vertrouwen. 
• We gaan uit van elkaars integriteit en  

goede intenties.

• We willen het beste voor de stad. Dat is wat  

ons verbindt. Dat willen wij ook naar buiten  

toe uitstralen. 

• We vinden het belangrijk dat de inwoners  

vertrouwen in de raad hebben en houden.  

Daar handelen we naar.

We zijn respectvol en integer.
• We zijn integer en gaan respectvol met elkaar om 

en met de mensen met wie we samenwerken. 

• We leven de gedragscode voor raads en  

duo leden na. Deze actualiseren we  

iedere raadsperiode.

• Bij het formuleren van een standpunt kijken  

we ook naar het belang van de minderheid.

• We zijn terughoudend met het bespreken van 

individuele kwesties.

• We zijn allemaal verantwoordelijk voor de  

sociale en fysieke veiligheid. We bewaken deze 

met elkaar. En we spreken elkaar erop aan.

Bestuursakkoord 2022-2026

Namens de ChristenUnie-fractie,

Namens de Studenten voor Leiden-fractie,

Namens de PvdA-fractie,

Namens de GroenLinks-fractie,

Namens de SP-fractie,

Namens de Partij Sleutelstad-fractie,

Namens de VVD-fractie,

Namens de CDA-fractie,

Namens de Partij voor de Dieren-fractie,

Namens de D66-fractie,
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