Geachte informateurs,
Via deze weg felicitaties aan jullie beide met deze mooie opdracht en uitdaging als
informateur. Noord-Holland staat als een van de grootste provincies die ons land rijk is
voor een grote opgave. De verkiezingsuitslag laat zien dat we in het huidige politieke
landschap in Nederland op een kruispunt beland zijn. Wat heel erg positief is, het vergt
en vraagt tegelijkertijd een vorm van creativiteit en verbinding. Zo ook een
hoop empathisch vermogen om de verschillende partijen -ongeacht hun grootte- aan
elkaar te koppelen om zodoende een sterk, coöperatief en innovatief Noord-Hollands
bestuur te vormen.
Een bestuur dat de steden met al haar verschillen weet te verbinden en inzet op de
kennis die we tot onze beschikking hebben in de Staten waarvan directe aanleiding de
verkiezingsuitslag is. De verkiezingsuitslag laat zien dat de kiezer duidelijke
representatie en verandering wil. 28.035 Noord-Hollanders hebben door een stem op
DENK duidelijk gemaakt een inclusief en divers Noord-Holland in beleidsstructuur en
vorming te willen.


DENK staat voor een duurzaam Noord-Holland waar het reizen met openbaar
vervoer goedkoop is voor alle andere Noord-Hollanders. Openbaar vervoer moet
écht openbaar worden.



DENK is ook voor een diverse en inclusieve regionale economie met voldoende
vaste banen en stageplaatsen. Om zodoende het economische potentieel van de
provincie te vergroten en zo ook de positie van onze jongeren te verbeteren en
Noord-Hollanders die nog onvoldoende profiteren van de economische groei.
Daarbij leggen wij de focus op aanbestedingen en overheidsopdrachten die
aangenomen worden door leveranciers. Wij kijken of zij voldoende social return
hebben geïmplementeerd in hun bedrijfsvoering en dus een bijdragen leveren aan
de lokale economie.



Voor DENK staan duurzaamheid en het bestrijden van racisme en discriminatie op
één lijn omdat het direct in verbinding met elkaar staat. Een duurzame
samenleving kan namelijk enkel tot stand komen als deze inclusief is. Wij zien
helaas dat de oplossingen voor de duurzaamheidsvraagstukken die voorliggen
onvoldoende aandacht geven aan de ecologische voetafdruk die vanuit onze
provincie, ons land, ons continent uitstraalt naar andere continenten, waar de
gronden worden uitgeput en er zodoende een hoop vervuiling ontstaat. Wij vinden
dat de kennis van alle Nederlanders met betrekking tot klimaatverandering en een
keiharde aanpak daarvan vergroot dient te worden.

Er moet nu een omslag gemaakt worden, in een snel tempo. Wij erkennen en
herkennen ons Nederland als kapitaalkrachtig, maar zien ook dat zij in een rap tempo
sociaal arm is geworden. Daarom zou DENK heel graag een coalitie van verbinding
willen zien. Iedere partij die een inclusief en multicultureel Noord-Holland omarmt zou
hierin wat DENK betreft zitting kunnen nemen.
De tijd van symboolpolitiek is voorbij. Het is mooi en belangrijk te zien dat linkse
partijen zich uitspreken tegen racisme en erkennen dat we in Nederland inclusief en
divers moeten zijn om zodoende op een actieve manier de verbinding aan te gaan.

Het is tijd dit terug te zien in beleid: 'Niet klagen maar dragen'. Wat betekent dat onze
multiculturele samenleving moet meebeslissen over waar zij naartoe wil anders is men
in principe geen haar beter dan boreaal Nederland. Het zou getuigen van lef en een
duidelijke boodschap zijn naar een polariserend Nederland om een coalitie te vormen
met de meest multiculturele en één van de snelst groeiende partijen in Nederland en
dat binnen een tijdsbestek van 5 jaar.
DENK doet graag mee met een coalitie die sociaal, duurzaam en economisch
vooruitstrevend is en daarbij klaar is voor de echte verandering namelijk een NoordHolland van en voor ons allemaal.
Met vriendelijke groet,

Gideon Everduim
Fractievoorzitter
DENK Noord-Holland

