
Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014,  
overgenomen door het afdelingsbestuur 
 

1 Raymond Wanders 
 
 

Emmermeer 43 jaar Opleiding: VWO (GSG), SPD- Bedrijfsadministratie, Profes-
sioneel Publiek Management aan de Academie voor Mana-
gement te Groningen. Werkzaam als hoofd bedrijfsvoering 
bij een scholengemeenschap. Is vanaf 2010 fractievoorzitter 
en tot 2010 lid van het afdelingsbestuur. 
Raymond heeft de afgelopen vier jaren het fractievoorzitter-
schap met verve vervuld. Hij heeft op een duidelijke wijze 
de standpunten van onze partij gepresenteerd en heeft op 
een heldere, overtuigende wijze het debat gevoerd. Wij 
verwachten van hem dat hij de partij in de raad de komende 
vier jaren met een duidelijk PvdA-profiel leidt. Daarom staat 
hij op 1 en als lijsttrekker genomineerd. 

2 Anita Louwes-
Linnemann 
 
 

Zwartemeer 38 jaar Opleiding: MAVO, HAVO, HBO-P&O. Werkzaam geweest 
als Hoofd P&O en als re-integratieadviseur. Vanaf 2006 
raadslid. 
Anita heeft de afgelopen periode uitstekend in de fractie en 
het fractiebureau gefunctioneerd. Zij vertolkte op een voor-
beeldige wijze het sociale gezicht van de partij. Samen met 
Raymond vormt ze op de lijst het politieke profiel van de 
fractie voor de komende vier jaren. Kortom, Anita is dé 
kandidaat voor plek 2. 

3 Bouke Arends 
 

Centrum 47 jaar Opleiding: MAVO, HAVO, MEAO, HEAO bedrijfseconomie, 
HOFAM, Master of Public Management. Sinds 1995 lid van 
de gemeenteraad; werd in 2002 fractievoorzitter en is vanaf 
2010 wethouder financiën, economische zaken, werkgele-
genheid en sport. Bouke is penningmeester landelijke 
PvdA. 
Bouke heeft de afgelopen tijd de gemeentelijke financiën op 
een voorbeeldige wijze beheerd, in een moeilijke tijd waarin 
veel bezuinigd moest worden. Is een consistente bestuurder 
waarop de PvdA altijd kan rekenen. Voor de volgende 
raadsperiode is hij samen met Ton Sleeking de kandidaat 
voor een wethouderschap in het nieuwe college van B&W. 

4 Ton Sleeking 
 
 

Emmermeer 59 jaar Opleiding: HBS-A; RU Utrecht Nederlands Recht. Was 
Sociaal raadsman, coördinator raadsliedenwerk; hoofd P&O 
in de zorg; directeur zorgplein Groningen en bekleedde 
meerdere bestuursfuncties. Raadslid vanaf 1997 en sinds 
2006 wethouder ruimtelijk ontwikkeling, volkshuisvesting en 
handhaving.  
Ton is ook voor de periode 2014-2018 met Bouke de kandi-
daat voor het wethouderschap. Ton weet zijn zaken op een 
heldere wijze te verwoorden en is een kundig vakwethou-
der. Zijn brede kennis op het terrein van wonen, ruimte, 
zorg, welzijn, werk en bijstand zorgen voor een duidelijk 
PvdA-profiel in het college van B&W..  

5 Trijntje Hummel 
 

Klazienaveen 49 jaar Opleiding: VWO, Hogeschool Drenthe HEAO-BE. Werk-
zaam bij Imtech Building Services als Project- en 
Contractcontroller. Voor de partij zitting in Provinciale 
Staten en is secretaris geweest van de afdeling.  
Trijntje is de eerste nieuwkomer op de lijst, is deskundig op 
vele terreinen. Ze heeft gemerkt dat de gemeente veel be-
slissingen neemt die direct van invloed zijn op het welzijn 
van de inwoners of op hun directe leefomgeving. Diverse 
taken worden overgedragen aan de gemeente. Met haar 
werkervaring en de ervaring opgedaan in de provinciale 
politiek kan ze een belangrijke bijdrage leveren in de 
komende raadsperiode.  



6 Gert Horstman 
 
 

Angelslo 55 jaar Opleiding: LDS; middenstandsdiploma; MEAO. Is werkne-
mersvertegenwoordiger bij de Kamer van Koophandel 
Drenthe. Consulent bij Uitzendbureau Flexi-Job. Is vanaf 
2002 raadslid, vicevoorzitter van de fractie en vervult het 
vicevoorzitterschap van de raad.  
Gert heeft inmiddels ruime ervaring in de raad. Hij vervult 
een bijzondere rol in de fractie en is sociaal zeer bewogen. 
Hij zorgt voor de verbinding en goede sfeer, maakt deel uit 
van het fractiebureau en heeft een haarfijn politiek gevoel. 
Hij kiest veelal de kant van de minder kansrijken.  

7 Guido Rink 
 
 

Emmer-
Compascuum 

32 jaar Opleiding: leraar Voortgezet Onderwijs Nederlands, Com-
merciële Economie (niet afgerond). Werkzaam als docent 
Nederlands. Binnen de partij geen functies. 
Guido is een jonge gemotiveerde nieuwkomer op de lijst en 
actief in de sportwereld. Is van uit zijn beroepenveld erg be-
trokken bij de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
en werk; is goed op de hoogte van de stand van zaken op 
de arbeidsmarkt  in de regio Emmen. Zijn voorkeuren liggen 
daarom op de beleidsgebieden onderwijs, arbeid en sport. 
Hij denkt op die gebieden van meerwaarde voor de nieuwe 
fractie te kunnen zijn. 

8 Tim Smit 
 
 

Parc Sandur 24 jaar Opleiding: VWO, studeert Sociologie, behaalde Cum Laude 
z'n Bachelor in 2012, Minor Bestuurskunde (Cum Laude), 
Volgde cursussen op politiek gebied en veel cursussen en 
stages binnen de partij. Geen functies binnen de partij. 
Tim is de jongste nieuwkomer in de top 10 van de lijst. Hij is 
een kandidaat met vele mogelijkheden. Tim zegt: "Omdat 
jongeren de toekomst vormen voor een gemeente, is het 
van wezenlijk belang dat de volksvertegenwoordiging ge-
voelig is voor wensen, ideeën en behoeften van jongeren. 
Als raadslid sta je relatief dichtbij de inwoners en kan je de 
wensen van burgers gebruiken als basis voor het ontwikke-
len van concrete plannen". Door zijn studie is hij zeer geïn-
teresseerd in arbeidsmarktvraagstukken en jeugdbeleid.  

9 Marja Meulenbelt-  
Schepers 
 
 

Rietlanden 48 jaar Opleiding: MAVO, MLO-medisch, medisch secretaresse. 
Studeert momenteel LVO Engels bij Windesheim en werk-
zaam als docent Engels. Is vanaf 2006 raadslid en was 
eerder bestuurslid van de afdeling. 
Marja gaat graag voor een derde periode. Ze maakt zich 
sterk voor de kinderopvang. Verder heeft ze zich sterk 
gemaakt voor de multifunctionele sportvelden in dorpen en 
wijken en voor de combinatiefunctionarissen. Is betrokken 
bij de organisatie van jongerenbijeenkomsten "Gezond 
Stappen". Ze wil zich de komende periode inzetten om de 
drie decentralisaties van Rijk naar de gemeente in goede 
banen te leiden. Ze is een zeer gemotiveerd raadslid.  

10 Willem Meijer 
 
 

Nieuw-
Amsterdam 

56 jaar Opleiding: LTS, MTS-bouwkunde, opleidingen binnenhuis-
architect en etaleur. Sinds 2006 raadslid. 
Willem is een zeer actief raadslid. Creatief en bereid om 
nieuwe oplossingen voor problemen te zoeken, beschouwt 
zichzelf als teamspeler en wil de politiek beter aan laten 
sluiten bij de burger en het bedrijfsleven. Als raadslid 
beweegt hij zich op de terreinen die met werkgelegenheid 
en toerisme te maken hebben. 

11 Jan Hulsegge 
 
 

Bargeres 69 jaar Opleiding: LTS, MTS, HTS, diverse managementoplei-
dingen en opleidingen op het vlak van sociaal-maatschap-
pelijke vraagstukken. Heeft ruime bestuurlijke ervaring, 
zowel in de sector woningcorporaties als in het bedrijfs-
leven. Is sinds 2006 raadslid. 
Jan is geplaatst op de verkiesbare plek 11. Hij beschikt op 



het terrein van werkgelegenheid en volkshuisvesting over 
een breed netwerk zowel landelijk, provinciaal als lokaal. Is 
een zeer actief raadslid, neemt vele initiatieven en zoekt 
actief samenwerking met anderen. Hij wil voor de komende 
periode werkgelegenheid, zorg op maat in de buurt en een 
leefbare en veilige buurt tot speerpunten verklaren. 

12 Henk Sulmann 
 
 

Barger-
Oosterveld 

51 jaar Opleiding: MBO-procestechniek, leergang bedrijfskunde, 
cursussen binnen FNV-verband. Werkzaam als hoofd 
Analytisch en textiellaboratorium Teijn Aramid. Is vanaf 
2010 als 1

e
 opvolger commissielid en is van 2006-2010 

raadslid geweest.  
Henk is in de fractie de coördinator van de vakgroep 
Bestuur, Middelen en Economie. Hij vindt dat de partij de 
komende jaren zich vooral moet blijven richten op samen-
werking en zorg voor elkaar. Daarnaast vindt hij het van 
belang dat gemeentelijke voorzieningen toegankelijk en 
laagdrempelig blijven. Hij wil de komende vier jaren graag 
als actief raadslid door.  

13 Jaap Gernaat 
 
 

Weerdinge  41 jaar Opleiding: VWO, RUG Scandinavische talen (Deens), RUG 
Internationale Betrekkingen. Bij Opleidingscentrum IND een 
Interne opleiding Vreemdelingenwet. Werkt momenteel als 
Senior Beleidsmedewerker gemeente Hoogeveen en heeft 
zijn eigen vertaalbureau DanNed. Is voorzitter van de afde-
ling. 
Jaap wil graag zijn steentje bijdragen aan de koers van de 
PvdA in de gemeenteraad. "De regio Emmen staat voor een 
belangrijke periode met krimp in de dorpen, dubbele vergrij-
zing, ontgroening en wegtrekken van jongeren", zegt hij. De 
komende jaren worden zijns inziens cruciaal voor de toe-
komst van ons gebied. Wat hem betreft moet de regio op 
zoek naar de kansrijke sectoren. Hij heeft een breed net-
werk en denkt daarmee zijn volksvertegenwoordigende rol 
vorm te kunnen geven. 

14 Fenneke Mensen-
Maat 
 
 

Barger-
Compascuum 

42 jaar Opleiding: VWO-B, MBO en HBO levensmiddelentechno-
logie, Rosa leergang, Jan Schaper leergang. Heeft onlangs 
eigen bedrijf - Mens en Maatschappij - opgezet. Binnen de 
partij: lid ombudsteam afdeling. 
Fenneke is actief in Plaatselijk Belang en actief in het Wind-
team in de relatie tot plaatsing windmolens. Het vertrouwen 
in de politiek vergroten is voor haar een belangrijk drijfveer. 
Een ander motief is het veranderen van beleid naar 'meer 
van de samenleving, een andere overheid', het beleid moet 
meer door het werkveld gedaan worden, aldus Fenneke. Ze 
is zeer betrokken bij haar omgeving en dan ook bereid hier 
iets mee te doen als raadslid. 

15 Henk Smit 
 
 

Emmerhout 50 jaar Opleiding: MAVO, MBO. Werkzaam als analist bij Avebe. 
Actief in Wijkbelangen E'hout met buurtbeheer en wijkkrant. 
Raadslid sinds 2006 en lid van de redactie Rooie Draod. 
Henk zet zich in voor de leefbaarheid van Emmen; heeft 
zich de afgelopen periode in de raad sterk gemaakt in de 
commissie Wonen en Ruimte. Ook het milieubeleid heeft 
zijn nadrukkelijke aandacht. Hij is een zeer positief ingesteld 
raadslid en wil nog graag een periode door. Hij bezoekt veel 
bijeenkomsten met inwoners van Emmen om zijn stand-
punten goed te kunnen onderbouwen. 

16 Henk Boers 
 
 

Klazienaveen 66 jaar Opleiding: MAVO, MBO-laboratoriumonderwijs. Voorna-
melijk werkzaam geweest als onderhoudsmonteur. Sinds 
2006 raadslid waar hij zich met Wonen en Ruimte bezig 
houdt.  
Henk wil nog graag een periode in de raad. Hij maakt zich 



sterk voor de burgers in Klazienaveen. Daarbij verliest hij 
nooit het gemeentelijke belang uit het oog. Hij kent veel 
mensen uit de sportwereld. Dit leidde eerder tot veel voor-
keurstemmen. 

17 Wim Katoen 
 
 

Nieuw-
Weerdinge 

50 jaar Opleiding: HAVO-5 en cursussen procestechniek. Werk-
zaam bij Teijin Aramid.  
Wim heeft jarenlang ervaring in het bestuurswerk, opge-
daan als voorzitter in Plaatselijk Belang. Hij heeft in deze 
hoedanigheid vele projecten voor bewoners in het gebied 
opgezet zoals 'Mondenzorg(t)'. Hij denkt dat samenwerking 
dé manier is om de samenleving leefbaar te houden. De 
overheid moet hierin een ondersteunende rol vervullen.  

18 Marco Haak 
 
 

Klazienaveen 38 jaar Werkzaam geweest als taxateur WOZ. Is voorzitter van de 
Huurderscommissie Kruiwerk. Was in de partij bestuurslid 
van de afdeling Coevorden en heeft van daaruit fractie-
vergaderingen bijgewoond. 
Marco is gemotiveerd om plaats te nemen op de lijst. Hij is 
momenteel actief in het sociale domein van huurders en 
huurderorganisaties en is zeer bekend met de Wmo en leer-
lingenvervoer. Hij neemt duidelijke standpunten in, wil dat 
graag politiek vertalen en altijd bereid met anderen naar 
oplossingen te zoeken. Vaak liggen die in de politieke sfeer. 

19 Samira El Ajaji 
 
 

Angelslo 21 jaar Opleiding: HAVO, Hanzehogeschool Vastgoed & Makelaar-
dij en Bedrijfskunde MER. Tijdens studie een aantal stages 
bij de gemeente Emmen ingevuld waaronder het opzetten 
van een stagebureau.  
Samira is de jongste kandidaat. Ze wil zich politiek oriënte-
ren in de raad, heeft haar studie net afgerond, is mens- en 
zorggericht en enthousiast. Ze gaat voor saamhorigheid, 
kan goed luisteren en zoekt dan naar oplossingen.  

20 Gerard Huising 
 
 

Centrum 57 jaar Opleiding: Lager en Middelbaar Detailhandelsonderwijs, 
cursussen op gebied van hypotheken, assurantie en 
financiële planning. Werkzaam geweest bij de ABN AMRO 
bank. Is voorzitter van de Zwemvereniging 'De Kikker'. Nog 
geen functies binnen de partij. 
Gerard is als geboren en getogen Emmenaar zeer betrok-
ken bij de ontwikkelingen van Zuid-Oost Drenthe. In het bij-
zonder die van de gemeente Emmen. Om aan deze ontwik-
kelingen meer vorm te kunnen geven heeft hij zich gekandi-
deerd voor de raad. Hij is een positief ingesteld persoon en 
kan op termijn zeker zijn bijdrage leveren aan het politieke 
profiel van de PvdA. Hij staat midden in de samenleving en 
is op diverse maatschappelijke organisaties actief, is in de 
zwemwereld zeer positief bekend.  

21 Paul van der Sluis  
 
 

Emmerhout 51 jaar Opleiding: MEAO bestuurlijk Drenthe College, HEAO 
bestuurskunde Hanzehogeschool Groningen, Nederlands 
Recht RUG. Is secretaris van de afdeling. 
Paul komt met groot doorzettingsvermogen op voor kwets-
bare mensen. Is op meerdere terreinen inzetbaar, heeft een 
opbouwende kritische kijk op zaken en is voor de mogelijke 
kiezer erg herkenbaar en benaderbaar.  

22 Bernadet de Vries 
 
 

Nieuw-
Amsterdam 

24 jaar Opleiding: MBO Toerisme, HBO Commerciële Economie. 
Werkzaam als afdelingsmanager sales en reserveringen.  
Bernadet is één van de jongeren die zich kandidaat stelt. Ze 
wil zich in de raad inzetten voor gelijke kansen en eerlijk 
delen, voor het stimuleren van de kenniseconomie en werk-
gelegenheid, het creëren van meer werkgelegenheid en wil 
de gemeente inrichten naar typische sociaal democratische 
waarden.  

23 Serkan Özkan Angelslo 34 jaar Opleiding: HAVO, MEAO, HBO/Commerciële Economie. 



 
 

Werkzaam bij Clafis aan een project voor Reggefiber en 
is vanaf 2010 raadslid.  
Serkan heeft de afgelopen periode als raadslid gefunctio-
neerd. Hij wil het raadslidmaatschap nog graag vier jaren 
voortzetten. Heeft belangstelling voor sociale activiteiten en 
kiest voor de economische kant van het politieke gebeuren. 
Hij houdt zich ook bezig met het Wmo-dossier.  

24 Hans Voorn 
 
 

Rietlanden 43 jaar Opleiding: MBO MDS, verkooptrainingen. Heeft ervaring in 
de detailhandel. Geen functies binnen de partij. 
Het lijkt Hans een uitdaging om de inwoners van de ge-
meente Emmen te vertegenwoordigen en om er voor te 
zorgen dat de gemeente Emmen een sociaal gezicht blijft 
houden.  

25 Sandor Soetevent 
 
 

Barger-
Compascuum  

33 jaar Opleiding: HAVO, MBO Werktuigbouwkunde. Werkzaam 
als hoofd Werktuigbouwkunde bij IAC. Is lid van het afde-
lingsbestuur en webmaster.  
Sandor is actief als ombudsman voor de partij. Hij is van 
mening dat hij in de raad voor verjonging kan zorgen. Hij 
denkt dat dit nodig is om aansluiting te houden met onze 
jongere burgers. 

26 
 
 

Jos van der Kolk 
 
 

Erica 53 jaar Opleiding: HAVO, MEAO, Doctoraal Nederlands Recht, 
Bestuursrecht, Beroepsopleiding advocatuur. Werkzaam als 
sociaal advocaat bij Visser | Van der Kolk advocaten.  
Jos heeft reeds eerder een periode in de raad gezeten. Hij 
heeft nadien een bureau voor sociale advocatuur opgezet. 
Voelt zich nu zeer gemotiveerd om weer wat te beginnen in 
de partij en om het rode geluid in de raad te laten horen op 
het gebied van de Wmo, bijstand en bijzondere bijstand. Via 
de politiek denkt hij deze problematiek in een breder kader 
op te kunnen lossen. Zijn voorkeur gaat uit naar het werk-
veld sociale zaken.  

 
 


