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Geachte leden van de raad,  
 
Zoals toegezegd, zou ik u met regelmaat op de hoogte houden van de stand van zaken van 
het formatieproces. Dat doe ik graag met deze brief.  
 
Besproken inhoudelijke thema’s  
In de afgelopen weken hebben er weer diverse sessies plaatsgevonden waar een groot 
aantal inhoudelijke thema’s de revue is gepasseerd. Zoals al eerder aangegeven doen we dat 
aan de hand van de grootste maatschappelijke opgaven voor Leiden om te komen tot een 
beleidsakkoord op hoofdlijnen. Tot nu toe zijn besproken: klimaat, groen en energie, wonen 
en bereikbaarheid, de sociale en gezonde stad (incl. sport), kennis, cultuur en economie, de 
staat van de gemeentelijke financiën en veiligheid en handhaving. Volgende week volgen 
nog de gemeentelijke dienstverlening, participatie en (regionale) samenwerking en de staat 
van de ambtelijke organisatie en bedrijfsvoering.  Op veel thema’s is overeenstemming. En 
bij een aantal thema’s is ook besloten geen uitspraken te doen. Het wordt tenslotte een 
beleidsakkoord op hoofdlijnen.  
 
In en met de stad 
De vier formerende partijen willen uitstralen dat de stad niet vanuit het stadhuis wordt 
gemaakt maar in de stad zelf. En dat er niet over de stad maar met de stad gesproken moet 
worden. De brieven aan mij, aan de formerende partijen en de gemeenteraad worden 
betrokken bij de besprekingen en ik vind het mooi om te zien dat de stad zo actief en 
duidelijk laat weten waar de verschillende belangen en behoeften zitten. De 
formatiebesprekingen vinden niet op het stadskantoor plaats maar op tal van locaties in 
Leiden. Van de Pieterskerk tot bij ZZ Leiden, van het Theehuis van Noord tot The Field, van 
musea tot in een van de buurthuizen. Ook willen de vier partijen de Leidenaars, 
ondernemers en maatschappelijke partners straks goed informeren over het dan afgesloten 
beleidsakkoord. De partijen voelen een grote verantwoordelijkheid die zij hebben gekregen 
met de stem van de Leidenaar. Bij het uitvoeren van plannen is betrokkenheid en 
samenwerking in en met de stad nodig. 
 
 



 
Gesprek beoogde oppositiepartijen 
Er is de intentie uitgesproken om de hand uit te steken naar de partijen die niet aan de 
formatietafel zitten en hen in positie te brengen. Op vrijdag 6 mei heb ik een gesprek gehad 
met de zes beoogde oppositiepartijen. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden in drie 
rondes met elke keer twee fracties aan tafel. Ik kijk terug op plezierige en constructieve 
gesprekken in een open sfeer. De betrokkenheid is groot en de energie om te werken aan de 
stad was voelbaar. Er is tijdens deze rondes gesproken over de belangrijkste inhoudelijke 
opgaven en de gewenste relatie tussen oppositie en coalitie.  
 
Met betrekking tot de inhoudelijke opgaven heb ik geconstateerd dat de beoogde oppositie- 
en coalitiepartijen gelijke thema’s op tafel leggen. Ik heb een terugkoppeling gegeven aan de 
vier formerende partijen van de door de beoogde oppositiepartijen ingebrachte thema’s. De 
vier formerende partijen hebben afgesproken dat zij deze thema’s betrekken bij de verdere 
gesprekken en teksten. Ook hebben zij afgesproken dat zij, voordat er een beleidsakkoord 
wordt gepresenteerd, een persoonlijke terugkoppeling geven aan de beoogde 
oppositiepartijen wat zij met de door hun ingebrachte thema’s wel of niet hebben gedaan. 
Ook is afgesproken dat als een thema dat niet door de formerende partijen zelf was 
ingebracht, wel door een beoogde oppositiepartij en is overgenomen in het beleidsakkoord, 
dat bij de publiekelijke presentatie van het beleidsakkoord expliciet wordt gemaakt.  
 
Met betrekking tot de gewenste relatie tussen coalitie en oppositie heb ik waardevolle 
opmerkingen gehoord en rode draden ontdekt. Ik ben voornemens deze later in een apart 
advies aan uw raad toe te sturen zodat u daar hopelijk uw voordeel mee kunt doen.  
 
Hoe nu verder? 
Zoals aangegeven wordt over een aantal inhoudelijke onderwerpen in de komende weken 
nog gesproken. Er zijn en er worden nog diverse concept-teksten opgesteld die ambtelijk 
getoetst worden op haalbaarheid en financiële consequenties. De vier formerende partijen 
bespreken deze teksten in hun fracties. Daarna staat de vorming van het college op de 
agenda: welke personen worden de kandidaat-wethouders en wat is de beoogde 
portefeuilleverdeling? De planning is erop gericht dat in de week van 6 juni het 
beleidsakkoord en de kandidaat-wethouders gepresenteerd worden.  
 
Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
 
Gerdo van Grootheest 
Formateur 


