Bestuursakkoord 2014 - 2018
Onderstaande partijen komen overeen:

Over de betrokkenheid van Leidenaren en inwoners van buurgemeenten






de besluitvorming in college en raad zo in te richten dat (organisaties van) inwoners van Leiden vanaf de oorsprong invloed kunnen
hebben op de planvorming van de gemeente;
open te staan voor initiatieven uit de stad en deze initiatieven, indien gewenst, te ondersteunen en te faciliteren;
in de komende maanden in overleg te treden met partijen in de stad die de afgelopen jaren initiatieven hebben ontplooid, om te bekijken
hoe de samenwerking met hen en anderen die initiatieven hebben nog beter vormgegeven kan worden;
direct omliggende gemeenten te betrekken bij de voorbereiding van beleid dat de belangen van hun inwoners direct raakt;
inwoners en partners in de stad zo veel mogelijk (door het college) te (laten) betrekken bij de uitvoering van gemeentelijke taken.

Over de werkwijze







het college richting te geven door middel van een globaal inhoudelijk beleidsakkoord;
dat partijen die deelnemen aan het college, de voorstellen van het college die in overeenstemming zijn met de afspraken uit het
beleidsakkoord zullen steunen;
een werkwijze te hanteren waarin raadsfracties elk overig voorstel afmeten aan de eigen politieke en inhoudelijke standpunten;
elke partij die met minder dan vier zetels in de raad is vertegenwoordigd, de gelegenheid te bieden een nader te beschrijven
beleidsonderdeel aan de portefeuille van een wethouder naar keuze toe te voegen;
het college te vragen voorstellen vooral aan het begin van de beleidsvoorbereiding zo veel mogelijk te voorzien van scenario’s
waarover de raad kan debatteren; het college geeft dan echter wel een voorkeursoptie aan;
een open houding te garanderen; hierdoor zijn er geen vaststaande meerderheden, noch minderheden; elke fractie beoordeelt elk
voorstel op zijn merites.

Over de begroting




in beginsel gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het tijdig accorderen van een sluitende begroting;
in te dienen amendementen bij de begroting te voorzien van een deugdelijke dekking;
de financiële deskundigheid en ondersteuning van de commissies te benutten.

Over het vertrouwen





het vertrouwen in een wethouder niet op te zeggen, als deze ander beleid uitvoert dan de eigen fractie voorstond of voorstaat; de enige
manier om dat beleid te stuiten is door een raadsmeerderheid te vinden die het onderliggende besluit wijzigt;
de vertrouwensregel uitsluitend te gebruiken binnen de controlerende taak van de raad; als gevolg hiervan valt een college niet als een
wethouder moet aftreden, maar wordt deze vervangen door de partij waaruit hij/zij afkomstig is, dan wel wordt desgewenst een andere
partij in het college betrokken;
beheersing te betrachten in de beoordeling van bestuurlijk handelen wanneer dit individuele en incidentele gevallen betreft waarbij de
gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.

Over de omgang met elkaar




respectvol te zullen omgaan met elkaar, met alle inwoners, met partners en ambtenaren, zoals ook opgenomen in de gedragscode voor
raads- en commissieleden;
terughoudend te zijn met het agenderen van individuele en incidentele kwesties , zoals die mogelijk voortkomen uit de decentralisaties
in het sociale domein;
om in stellingnames het belang van en de omgang met de minderheid mee te wegen.

Over bovenstaande punten


Na twee jaar de inhoud en uitvoering van dit bestuursakkoord te evalueren.

Ondertekening
Namens de D66-fractie,

Namens de PvdA-fractie,

Namens de Leefbaar Leiden-fractie,

Namens de SP-fractie,

Namens de Groen Links-fractie,

Namens de Partij voor de Dieren-fractie,

Namens de VVD-fractie,

Namens de CDA-fractie,

Namens de ChristenUnie-fractie,

