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Aanbieding adviesrapport informateurs

Geachte leden van de gemeenteraad, beste collega’s,
Het is mij een genoegen om u hierbij het adviesrapport van de informateurs voor de
collegevorming raadsperiode 2022-2026 aan te bieden. Op 23 maart heb ik u geïnformeerd over
de start van de informatieperiode, de aanstelling van het team van informateurs en de drieledige
opdracht die wij hen hebben meegegeven:
a. Reik bouwstenen aan voor een nieuw bestuursakkoord en een goede bestuurscultuur.
b. Breng de inhoudelijke raakvlakken en tegenstellingen tussen partijen in beeld.
c. Verken de bestuurlijke ambities van partijen en hun bereidheid tot collegedeelname.

Wij willen onze grote dank uitspreken aan de informateurs: Rob van Lint, Yvonne van Delft en
Mart Keuning. Wij hebben gezien met welke toewijding en energie zij de voorbije weken hebben
gewerkt om met iedere partij goede gesprekken te voeren en voor onze gemeenteraad als geheel
een rapport op te leveren dat het fundament vormt onder een nieuwe periode van samen
besturen, welke rol wie daarbij straks ook in moge nemen. Het werk van de informateurs heeft
geresulteerd in een rapport dat helder onderbouwt welke partijen inhoudelijk het best bij elkaar
passen en het meest kansrijk een coalitie kunnen vormen. Maar het rapport biedt bovendien nog
zoveel meer inzichten. Bijvoorbeeld in hoe wij met elkaar kunnen blijven bouwen aan een goede
bestuurscultuur en hoe we de stad daarbij kunnen betrekken. Hoe wij onze manier van werken en
vergaderen kunnen ontwikkelen, zodat we als raadsleden nog beter in staat zijn om onze rol van
volksvertegenwoordiger te vervullen. Hoe we met oog voor elkaar, voor de stad en voor de
uitvoering kunnen werken aan een beter Leiden. Wij zijn onder de indruk van het rapport en
onderschrijven de conclusies en adviezen. Graag gaan we aan de slag met de aanbevelingen.
Volgende fase van collegevorming
Op basis van hun bevindingen adviseren de informateurs voor de volgende fase van
coalitievorming om maximaal de mogelijkheden van een coalitie van GroenLinks-D66-PvdA-CDA
te onderzoeken. Wij delen de conclusie dat deze combinatie het meest kansrijk is en recht doet
aan de verkiezingsuitslag.

Deze partijen hebben we uitgenodigd om op korte termijn de onderhandelingen te beginnen voor
een nieuw beleidsakkoord en de vorming van een nieuw college. Vervolgens zullen we de
fracties informeren over de manier waarop de onderhandelende partijen in gesprek willen gaan
met de raadsfracties die niet deelnemen aan de onderhandelingen, maar die wel graag een
onderwerp onder de aandacht willen brengen. Met vertrouwen en vreugde kijken we uit naar
deze nieuwe fase richting een nieuw daadkrachtig en dienstbaar stadsbestuur.
Graag sluit ik af door nogmaals mijn grote dank uit te spreken richting de informateurs, de
ambtelijke ondersteuning en alle raadsfracties voor hun betrokkenheid tijdens deze
informatieronde.
Met vriendelijke groet,

Ashley North
GroenLinks

