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Agenda Algemene Ledenvergadering
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Aanvang : 20:00 uur (open vanaf 19:30 uur)
Locatie  : Kantine sporthal Emmerhout
   Houtweg 105
   7823 PE Emmen.
   Telefoon: 0591 625766. 

 Deel 1: Algemeen deel

1. Opening.
2. Vaststellen agenda eerste en tweede deel .      
3. Vaststellen notulen vorige ALV.
4. Mededelingen/Ingekomen stukken. 
5. Nieuws uit het Afdelingsbestuur.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Deel2: Gemeenteraadsverkiezingen 2014

8. Opening. 
9. Toelichting procedure en behandeling ontwerp
 kandidatenlijst en ontwerp verkiezingsprogramma.
10. Behandeling en vaststellen
 verkiezingsprogramma 2014.
11. Behandeling en vaststellen van de
 kandidatenlijst 2014.
12. Sluiting. 
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Partijgenoten,

Jaap Gernaat
 (voorzitter)

geïnteresseerden. De Rooie Draod 
krijgt een meer opiniërend karakter, 
met achtergronden, interviews en 
natuurlijk de column van Henk Jeu-
rink. Verder wordt er periodiek een 
nieuwsbrief verspreid. Veel van deze 
dingen gebeuren digitaal, maar ui-
teraard vergeten we onze leden zon-
der internet niet. Zij blijven de Rooie 
Draod gewoon per post ontvangen.

In deze Rooie Draod treft u ook de 
concept-kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 19 
maart aan. De kandidaatstellings-
commisie, bestaande uit Gezienes 
Evenhuis, Ineke Hoogland-Foppen, 
Bep IJsselstijn, Henry de Roo en 
Albert Huizing, heeft een kwalitatief 
goede en evenwichtige lijst afgele-
verd, die het bestuur met genoegen 
voor zal leggen aan de leden op 
onze Algemene Ledenvergadering 
van 12 december a.s.

Wilt u meebeslissen over de kandi-
datenlijst, kom dan naar deze ALV. 
De programmacommissie is ver 
gevorderd met het concept-verkie-
zingsprogramma. Helaas lukte het 
niet om het in deze Rooie Draod 
mee te nemen, maar u krijgt het 
binnenkort toegestuurd, zodat de 
leden nog tijd genoeg hebben om 
met amendementen te komen en 
het programma door te nemen voor 
de ALV.

Rest mij nog onze columnist Henk 
Jeurink beterschap te wensen. Hij is 
voor de tweede keer in korte tijd ge-
opereerd en hoopt op 12 december 
aanwezig te kunnen zijn bij de ALV. 
Het bestuur hoopt dat dat lukt, want 
wat is nou een ALV zonder Henk?

Met hartelijke groet,
Jaap Gernaat.

Voor u ligt de laatste Rooie Draod 
van 2013. En wellicht ook de laatste 
Rooie Draod in zijn huidige vorm. 
De redactie van de Rooie Draod, de 
webredactie en het bestuur hebben 
besloten om de verschillende media 
die we hebben meer op elkaar aan 
te sluiten. Dat betekent dat onze 
website de plek wordt voor het 
dagelijks nieuws, de agenda en de 
politieke standpunten.

Onze Facebookpagina wordt de 
plek waar mensen kunnen reageren 
op de berichten die we daar plaat-
sen en daar ontstaat dus interactie 
met onze achterban en andere 

Datum:            26 maart 2013
Aanvang :        20:00 uur (open vanaf 19:30 uur)
Locatie :           “De Cluft”. Statenweg 109. 7824 CW Emmen.

1.      Opening. 
Jaap opent de vergadering en heet iedereen van harte wel-
kom.

2.      Bijdrage Keklik Yücel (Tweede Kamerlid.)
Op initiatief van het partijbureau en de fractie in de Tweede 
Kamer is mevrouw Yücel aanwezig bij de ALV om een toe-
lichting te geven op de beoogde extra bezuinigingen van 4 
miljard euro. Zij geeft aan welke beweegredenen en redenatie 
er achter deze bezuinigingen zit en geeft aan dat ook krimp-
regio’s hierbij niet kunnen worden ontzien.

Er ontstaat een discussie met de leden over dingen als 
werk-voor-werk, krimp, de relatief hoge (jeugd-)werkloos-
heid in Zuidoost-Drenthe, de zorg en de inzet voor de regio. 
De vergadering laat duidelijk merken dat men in Zuidoost-
Drenthe het gevoel heeft altijd aan de verkeerde kant van 
de bezuinigingen te staan en dat het harde werken voor de 
regio vaak wordt gefrustreerd door ‘Randstaddenken’ in Den 
Haag. Mevrouw Yücel herkent deze gevoelens en zegt toe 
de opmerkingen uit Emmen mee te nemen naar de Tweede 
Kamer-fractie. Vanwege het feit dat zij ook nog naar de ALV 
van Hoogeveen moet, op dezelfde avond, is het maar een kort 
bezoek.

3.      Vaststellen agenda. 
Conform vastgesteld.

4.      Binnengekomen stukken/mededelingen. 
Afwezig met kennisgeving: Wim Boonstra, familie Rougoor, 
Reyhan, Ton Sleeking, Henk Jeurink.
Henk Jeurink is de vertegenwoordiger in de politieke leden-
raad en wil er mee stoppen. Han van der Hoek geeft aan het 
over te willen nemen.

5.      Vaststellen notulen vorige vergadering. 
Vastgesteld met dank aan secretaris Van der Sluis.

6.      Nieuws van het afdelingsbestuur. 
Bestuurslid Lena Vos is moeder geworden van een zoon, Mar-
tin, felicitaties hiervoor.

7.      De verschillende jaarverslagen:
1. Algemeen bestuursjaarverslag; samen met punt 4, 
aldus vastgesteld.

2. Financieel jaarverslag van de penningmeester; wordt 
vastgesteld.

3. Verslag kascontrolecommissie plus verlenen dechar-
ge; Voormalig wethouder Holman (lid): zowel 2011 als voor 
2012 is het voorstel om decharge te verlenen. Er zijn geen 
rare dingen gevonden. Bij acclamatie wordt decharge ver-
leend. Holman verlaat de kascontrolecommissie, voorzitter 
Gernaat vraagt op verzoek van penningmeester Vos wie de 
vacante plaats in wil nemen. De heer Groothuis besluit dat 
te doen, aldus vastgesteld.

4. Secretarieel jaarverslag. Vastgesteld.

Notulen Algemene ledenvergadering
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Uitgesproken door Raymond Wanders 
in 1e termijn.

“Optimism is a moral duty”. Een citaat 
dat ik namens de Partij van de Arbeid 
ook gebruikte bij de kadernota in 2010. 
De filosoof Popper gaf aan dat het onze 
morele plicht is niet negatieve dingen te 
voorspellen, maar vanuit een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid te blijven 
werken aan de toekomst en een betere 

8.      Nieuws uit het College.

-         Wethouder Arends: vertelt over het aanvalsplan duur-
zaam bouwen dat door wethouder Sleeking zal worden gepre-
senteerd; een mooi voorbeeld om een aantal terreinen samen 
te laten komen, met een beschikbaar bedrag van 9 miljoen. Hij 
bedankt de leden hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, 
het gaat goed met de gezondheid.

-         Wethouder Thalens: er komt een enorme uitbreiding 
van het takenpakket op de gemeente af, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de Jeugdzorg. In een van de gebieden wordt een 
pilot voor de decentralisatie van de Jeugdzorg opgestart.. Wat 
betreft de WMO wordt opgemerkt dat men niet moet vergeten 
dat de gemeente Emmen zelf 4 miljoen euro bij de beschik-
bare rijksmiddelen legt voor de uitvoering hiervan. Dit vooral 
ook dankzij de PvdA.

9.      Nieuws uit de raadsfractie.

-         Ook hier wordt het aanvalsplan duurzaam bouwen ge-
memoreerd. Dat is een van de resultaten van het werk van de 
fractie. De leden daarover en over andere zaken bij praten. De 
verbetering van de situatie van de woningen van Het Meerveld 
wordt aangehaald, dankzij de raadsfractie met name raadsle-
den Goudriaan en Smit.

-         Verder ligt Raymond de werkwijze rondom de ingestelde 
werkgroepen toe. In elke werkgroep zitten een aantal leden 
van de fractie, een wethouder en bestuursleden. Er zijn werk-
groepen rondom de thema’s: Wonen, werk, zorg, onderwijs en 
vroeger uitgaan

-         De heer Evenhuis geeft aan graag te willen weten hoe-
veel regionale bedrijven profiteren van alle werkzaamheden 
die op dit moment in Emmen plaatsvinden en in de toekomst 
plaats gaan vinden. Wethouder Arends geeft aan dat er een 
stuk of vijf van de ongeveer dertig bedrijven bij Atalanta van 
buiten de Zuidoosthoek komen. De komst van de NAM heeft 
een aanzuigende werking van toeleverende bedrijven op het 
industrieterrein. Raadslid Hulsegge vindt dat er wel een tandje 
bij moet, aangaande de centrumontwikkeling. Bij externe be-
drijven wordt niet geplaatst en de “social return” wordt onvol-
doende ingezet. Wethouder Arends geeft aan voorlopig al blij 
te zijn dat het werk voor de bestaande bouwvakkers vastge-

houden kan worden. Fractievoorzitter Wanders geeft aan dat 
de PvdA in de gemeenteraad al stevig heeft ingezet op de 
leerlingbouwplaatsen, werkervarings-plaatsen en stageplek-
ken. Statenlid Huizing merkt op dat er hierover goed gecom-
municeerd moet worden. 

-         Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Voorzitter: dat traject 
wordt nu in gang gezet..

1. Route; De ALV stemt in met het draaiboek, zie De 
Rooie Draod.

2. Profiel kandidaat gemeenteraadsleden; voorzitter: 
het is een redelijk kort profiel geworden, De ALV stemt in 
met het profiel. Uit de zaal klinkt het dat men het profiel 
voor de PvdA wethouder mist. De voorzitter merkt op 
dat de afdeling vindt dat dit ook al in het profiel van de 
raadsleden staat; bovendien behelst het een profiel voor 
kandidaat-raadsleden. Een wethoudersprofiel komt pas in 
beeld na de verkiezingen; bij eventuele collegeonderhan-
delingen.

3. Kandidaatstellingscommissie; De voorzitter somt de 
leden op: Henri de Roo, Statenlid Huizing, oud wethou-
ders Evenhuis en Hoogland, Bep IJsselstein. De ALV stemt 
hiermee in.

4. Programmacommissie. Leden zijn: raadsleden Wan-
ders en Louwes, bestuursleden Gernaat en Soetevent en 
oud-raadslid Boxem. Fractievoorzitter Wanders roept op 
om ideeën over het programma aan de commisisie mee te 
delen. Het afdelingsbestuur is geen voorstander van een 
lijsttrekkersverkiezing, de ALV deelt die mening.

10.    Rondvraag. 
Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat er genoeg kandi-
daten zijn en de scouting hoort daar ook bij. Mevrouw Hoog-
land vindt dat het naar buiten toe goed is om voldoende 
mensen op de lijst te hebben.

11.    Sluiting. 
Voorzitter Jaap Gernaat sluit de vergadering.

Begroting 2014 samenleving. Nu aan het eind van deze 
raadsperiode staat volgens ons deze 
morele plicht nog steeds overeind. 
Hebben we redenen optimistisch 
te zijn? Jazeker. We hebben in deze 
periode hard gewerkt aan het bieden 
van perspectief aan onze inwoners. 
Onze Emmense samenleving kent vele 
betrokken mensen die zich op allerlei 
gebieden inzetten en veel mensen zijn 
aan het werk omdat we als gemeente 
durven te investeren. Niet alleen in 
Emmen maar ook in de andere dorpen. 
Dit werk is nog lang niet af. De PvdA wil 
blijven werken aan het vervullen van 
de ambities. Ambities die naar onze 
overtuiging  Emmen sterker maken en 
die onze inwoners een hoopvol zicht 
op de toekomst geven.
Natuurlijk is het zo dat ook in deze 

begroting opnieuw bezuinigd moet 
worden en zoals het college schrijft “ge-
makkelijke bezuinigingen zijn er niet 
meer”. En dat is natuurlijk ook logisch. 
Een teruggang in de gemeentelijke  
exploitatie van 380 naar 349 miljoen en 
een totaal van 55 miljoen euro bezuini-
gen in één raadsperiode zou ook niet 
tot gemakkelijke bezuinigingen mogen 
leiden.  

Tijdens de Algemene Beschouwingen 
eerder dit jaar heb ik het namens de 
PvdA  gehad over solidariteit. Een 
belangrijk goed in onze samenleving. 
Bij teruglopende financiële middelen 
komt dit nog sterker tot uitdrukking. 
Solidariteit betekent voor ons ook een 
goed minimabeleid. Dat hebben we in 
Emmen en dat willen we zo houden. 

Raymond Wanders
 (Fractievoorzitter)
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We weten inmiddels allemaal dat één 
op de negen kinderen opgroeit in ar-
moede. Dat zal bij ons in Emmen helaas 
niet anders zijn, wetende dat we in dit 
soort statistieken altijd substantieel 
bijdragen. Wat betekent dan ook het 
bezuinigingsvoorstel om de onderbe-
steding van het budget maatschap-
pelijk participeren van kinderen vrij te 
laten vallen? Kan de wethouder aange-
ven hoe deze onderbesteding tot stand 
is gekomen en welke consequenties de 
bezuiniging heeft? 
Naast de aandacht voor de kinderen in 
onze gemeente wil de PvdA ook spe-
cifiek aandacht vragen voor ouderen. 
En dan die groep die een laag inkomen 
heeft, de mensen met alleen AOW al 
dan niet met een klein pensioentje. 
We zien ook daar schrijnende situaties 
optreden omdat ze bijvoorbeeld bij de 
overgang van de bijstand naar de AOW 
de langdurigheidstoeslag verliezen. De 
WWb biedt in de vorm van categoriale 
bijstand de kans hier iets aan te doen. 
De PvdA zou graag zien dat het col-
lege bij de aangekondigde inzet op 
armoedebestrijding van deze mogelijk-
heid gebruik maakt en dus dienen we 
hiertoe een motie in.

Solidariteit komt ook tot uitdrukking 
bij het aanwenden van onze alge-
mene middelen. Deze, zo weten we 
met elkaar, bestaan onder meer uit de 
algemene uitkering en bijvoorbeeld de 
onroerende zaak belasting. Het is goed 
dat we oog hebben voor de inkomens-
positie van onze inwoners en terughou-
dend omgaan met eventuele stijgingen 
van deze OZB.
Enkele partijen hebben aangeven 
te streven naar een stijging van nul 
procent en voorzitter, dat is een streven 
waar we op zich niet tegen kunnen zijn. 
Echter de suggestie dat er geen ver-
band is tussen deze algemene middelen 
en producten van de gemeente kunnen 
we als PvdA niet delen.
De begroting spreekt voor zich. We 
maken bijvoorbeeld veel geld vrij voor 
het instandhouden van de ID-banen, 
de oplopende gemeentelijke bijdra-
gen voor de Wsw en laten we ook de 
jaarlijkse miljoenen voor de WMO niet 
vergeten. Zaken die we als PvdA van 
harte ondersteunen en willen blijven 
ondersteunen. 
Dat betekent volgens ons wel dat er 
telkens zeer zorgvuldig moet worden 
afgewogen wat waardevoller is voor de 
samenleving:  het terugbrengen van 
een mogelijke OZB stijging in de weten-
schap dat je dan misschien wel afscheid 

moet nemen van de ID-banen of juist 
deze in stand houden?
Zijn we dan tegen verlaging van de 
woonlasten, voorzitter? Nee, natuurlijk 
niet. Dat is ook de reden waarom we 
vorig jaar de motie woonlasten mede 
hebben ingediend en waarom we 
zoveel belang hechten aan het aanvals-
plan wonen. Woonlasten bestaat uit 
meer dan de OZB en daarom is de PvdA 
blij dat we hebben aangedrongen op 
het eerder aanbesteden van de afval-
verwerking. Dit resulteert voor volgend 
jaar direct in een lager tarief voor de 
afvalstoffenheffing en dus lagere woon-
lasten voor ieder huishouden.
Ook het aanvalsplan wonen moet lei-
den tot lagere woonlasten. De moge-
lijkheden voor isolerende maatregelen 
moeten een effect hebben op het 
totaal van de woonlasten. Zeker voor 
de onderkant van de woningmarkt. Ook 
daar maken we als gemeente middelen 
voor vrij. 
Dus voorzitter, nee, we zijn zeker niet 
tegen het verlagen van de woonlasten.

meer van de samenleving een andere 
overheid is een term die we de laatste 
tijd veelvuldig horen. Als gemeente-
lijke organisatie moeten we daar aan 
wennen en op inspelen. Van bepalen en 
sturen  naar soms meer ondersteunen.
In dat kader heeft de PvdA dan ook 
vragen over de waterspeelplaatsen. De 
Partij van de Arbeid heeft zich samen 
met Wakker Emmen sterk gemaakt om 
het sloopbesluit van tafel te krijgen. De 
PvdA heeft zelfs gevraagd spelen met 
water voor meer kinderen in onze ge-
meente bereikbaar te maken. Het col-
lege heeft deze handschoen opgepakt 
en heeft hiervoor geld vrijgemaakt.
De wijze van uitvoering zoals die nu al 
is ingezet baart ons echter zorgen. Een 
plan hebben we nog niet gezien, toch 
zijn er al interne regels opgesteld welk 
dorp of wijk waarom in aanmerking 
komt voor een speelplaats. De PvdA 
heeft echter ook opgeroepen te kijken 
welke partijen nog meer bereid zijn tot 
financiering. 
Waarom ondersteunt het ambtelijk 
apparaat bijvoorbeeld de EOP’s niet bij 
het opstellen van een plan waarmee 
bijvoorbeeld ook provinciale middelen 
uit Vitaal Platteland of andere fondsen 
kunnen worden aangeboord. Nu zijn 
we opnieuw  aan het sturen en leggen 
we onze regels op. Oftewel  uitvoeren 
zonder dat de raad een plan kent. We 
willen graag van de wethouder horen 
wat diens visie is.
Jeugd en bewegen is een belangrijk 

beleidsuitgangspunt. De PvdA is dus 
ook bijzonder blij met het feit dat het 
college de oproep van de Partij van de 
Arbeid tot het vernieuwen van de gy-
maccommodatie in Emmermeer heeft 
overgenomen. Het geeft de basisscho-
len de kans het gymonderwijs adequaat 
in te vullen. 
Juist op scholen komen alle kinderen 
in aanraking met sport en bewegen, 
hetgeen weer positieve effecten heeft 
voor hun gezondheid en sociale ontwik-
keling. Daarbij is het moment van ver-
nieuwen juist nu. Het voorkomt groot 
onderhoud aan een sterk verouderde 
zaal, het stimuleert werkgelegenheid in 
een sector die het hard nodig heeft en 
het kan een aanbestedingsvoordeel op-
leveren omdat de naast gelegen school 
gaat uitbreiden.

De PvdA heeft verder vragen over de 
invulling van het beleid ten aanzien 
van onze jongste jeugd oftewel de 
peuterarrangementen. De inhoudelijke 
motivatie de volledige doelgroep te 
willen bereiken ondersteunen we van 
harte. We hebben echter vragen bij 
de uitvoering althans de wijze waarop 
die nu is ingezet. Het college heeft 
besloten de arrangementen in tota-
liteit te gunnen aan een stichting in 
oprichting. Een voorwaarde daarbij is 
dat deze stichting zich moet begeven 
op de kinderopvangmarkt. We kunnen 
een aantal redenen hiertoe begrijpen,  
maar hebben dan vervolgens wel de 
vraag of de bestaande kinderopvang-
organisaties ook in de gelegenheid zijn 
gesteld offertes uit te brengen. Immers 
de markt is al overvol en de PvdA maakt 
zich ernstig zorgen over ontwrichtende 
en ongewenste neveneffecten, mede 
door onze eigen bepalingen. Graag een 
reactie van de wethouder.

Tijdens de behandeling van de kader-
nota hebben we als PvdA gevraagd te 
komen met een kaderstellend budget 
ten aanzien van de personeelskosten. 
De wethouder gaf destijds aan dat hij 
wel voelde voor een dergelijk voorstel. 
Dit is echter in de voorliggende begro-
ting niet het geval. De PvdA erkent dat 
op de eigen organisatie wordt bezui-
nigd. Tegelijkertijd voorzitter zien we in 
de personeelskosten nog steeds auto-
nome ontwikkelingen zoals loonstijgin-
gen en prijscompensatie opgenomen. 
Oplopend tot 3 miljoen in het jaar 2017. 
Ook wordt aangegeven dat de inhuur 
derden fors is teruggelopen. Dat wij ons 
daar zeker in kunnen vinden is vanzelf-
sprekend. Immers het was de PvdA die 
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hiertoe een motie indiende in 2010. Het 
is echter slechts ten dele als bezuini-
ging op te voeren want het overgrote 
deel van inhuur derden was en is geen 
begrotingspost. Discussies die bij een 
kaderstellend budget geen rol hoeven 
te spelen. Kan het college daarom aan-
geven waarom niet is gekozen met een 
dergelijk budget te komen?

Geen begrotingsbehandeling zonder 
dat we het parkeren hebben genoemd. 
Nog steeds een zorgenkindje. De 
parkeernota is er nog steeds niet. Wel 
hebben we geconstateerd dat gratis 
parkeerplaatsen zijn opgeknapt terwijl 
we betalende klanten niet weten te 
bedienen met moderne middelen. Dit 
ondanks eerdere toezeggingen. Daarbij 
blijven de inkomsten achter. De PvdA 

wil deze zeker niet verhogen met stij-
gingen van de tarieven. 
Willen we de opbrengsten verhogen, 
zoeken wij het eerder in het uitbreiden 
van het vergunningparkeren. Daarbij 
doen we nu alvast de oproep om voor 
werkenden in het centrum met een 
vriendelijk tarief te komen. Vergunning-
parkeren geeft ons inziens ook meer 
mogelijkheden ongewenste effecten 
voor omliggende buurten te voorko-
men. 
Wat zijn de plannen van de wethouder?

Ten slotte van onze eerste termijn wil ik 
namens mijn fractie terugkomen op de 
waardevolle Emmense samenleving en 
de inzet, ideeën en informatie die we 
daar kunnen vinden. Mijn fractie gaat er 
dan ook vanuit dat het anders invullen 

Cobie Ensink - Vis
“Was getekend....”

van Emmen Revisited niet betekent dat 
we deze methode aan de kant zetten. 
Sterker nog wij denken dat de metho-
diek uiterst waardevol kan zijn voor de 
sociale en economische vraagstukken 
op dorps- en wijkniveau. Immers meer 
van de samenleving andere overheid 
vraagt om een verbindende factor en 
die vinden we in Emmen Revisited. 
Voorzitter,
De Partij van de Arbeid is hoopvol en 
optimistisch over de ontwikkeling 
van onze gemeente. We moeten daar 
samen aan werken en als gemeente ons 
bewust worden van de verbindende en 
faciliterende rol die we kunnen spelen. 
Samen kunnen we meer voor het Em-
men van nu en morgen.

In 1942 werd de familie Vis verblijd 
met een tweeling. Cobie en haar zuster 
Grietje werden geboren. "We waren 
echte oorlogspoppies" zegt Cobie. De 
familie Vis was politiek geïnteresseerd. 
Mondigheid was een vast onderdeel 
van de opvoeding. Cobie bracht haar 
jeugd door langs de Zaan. De Rijksaca-
demie voor de Beeldende Kunst in Am-
sterdam was haar uiteindelijk doel. Daar 
is ze drie jaar heen geweest. Cobie heeft 
iets met kunst. Ze trouwde met Hans 
Ensink. In de jaren zeventig konden 
Hans en Cobie een huisje van familie 
van Hans kopen op de Zandpol. Alles 
was fantastisch. Ze werden er meteen 
'smoorverliefd' op. Nog altijd wonen 
ze met veel plezier in hun authentieke 
arbeidershuisje aan de Dennenweg.

In de beginjaren van Noorderbreedte 
(1977) was Cobie vaste medewerker. 
Dagelijks was Cobie voor een beter mi-

lieu in de weer. Vaak fietste ze voorbij de 
Scado in haar woonplaats. De weeïge 
geur van deze fabriek kende ze nog 
vanuit de Zaanstreek. Toen Scado daar 
moest sluiten en zich inclusief uitbrei-
ding ging concentreren op het Bedrij-
venterrein Zandpol, werd de  wereld te 
klein voor milieuactiviste Cobie Ensink.  
In 1980 werd ter bescherming van het 
milieu in vooral Zuidoost-Drenthe de 
stichting Milieu Rondomme opgericht. 
Aanleiding voor de oprichting was de 
illegale storting van chemisch afval in 
Drenthe. Vanaf die tijd is Milieu Ron-
domme in samenwerking met milieu-
organisaties, deskundigen en betrokke-
nen constant bezig met verbetering van 
het milieu. Deze eeuw heeft verbetering 
plaatsgemaakt voor het voorkomen van 
verdere aantasting van het milieu. In de-
cember 1983 verscheen als extra editie 
van het tijdschrift Noorderbreedte in 
samenwerking met de stichting Milieu 

Rondomme en de Milieuraad Drenthe, 
de huidige Milieufederatie Drenthe, de 
Drentse Gifatlas. Aanleiding was het 
verschijnen van de Kleine Gifatlas van 
Nederland, als bijlage van Vrij Neder-
land, waaruit bleek dat Drenthe, een 
provincie met relatief weinig indus-
trie, maar liefst 34 stortplaatsen voor 
chemisch afval telde. In juni was er een 
gifschandaal rond de chemische fabriek 
Scado in Schoonebeek. Het doel van de 
Drentse Gifatlas was de problematiek 
van het (klein) chemisch afval onder 
de aandacht te brengen van overheid 
en burgers en praktische informatie te 
bieden over chemisch afval en de stort-
plaatsen van dat afval. Ook wilde men 
burgers ervan bewust maken dat zij een 
bijdrage kunnen leveren aan de oplos-
sing van het probleem van het che-
misch afval, door kritisch te kopen en 
chemisch afval apart in te leveren. Naast 

Cobie is een rasechte Zaankanter. Haar wieg stond aan de Zaan in Zaandam. Ze moet niets hebben 
van die naamsverandering in Zaanstad. "In de Zaanstreek werd het socialisme je met de paplepel 
ingegoten." Ze komt uit een rood nest. 
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Milieu Rondomme was ook Luchtzuiver 
Zuidoost-Drenthe actief. Voor Cobie was 
de Scado niet alleen een kwestie van 
stankoverlast. In die jaren waren Cobie 
Ensink en Kinie Beekelaar onafschei-
delijk. Maar ook Jaap Hes en Harmen 
van Houten behoren tot de oprichters 
van Milieu Rondomme. In 1985 ontving 
Milieu Rondomme de in die jaren tot de 
verbeelding sprekende Culturele Prijs 
van Drenthe.
Zwaarwegend bij de toekenning was 
dat Milieu Rondomme een belangrijke 
bijdrage aan gedragsverandering ten 
aanzien van het milieu had geleverd. 
Volgens Cobie was het een roerige tijd. 
Vanuit die tijd stamt ook haar uitste-
kende relatie met de pers. Terugkijkend 
noemt Cobie als wapenfeit het verdwij-
nen van de stankoverlast van de Scado.

Cobie was een trouwe bezoeker van 
partijbijeenkomsten. In de door Christe-
lijke partijen gedomineerde gemeente 
Schoonebeek lukte het om Jan Mos 
in 1986 als eerste rooie wethouder 
gekozen te krijgen. Cobi zat van 1 mei 
1990 tot 1 januari 1998 in de raad van 
Schoonebeek. Ze ging niet door na 
de fusie met Emmen. "Het is genoeg 
geweest en anderen moeten ook een 
kans krijgen. Ik zit niet zo vast aan het 
pluche als sommigen!" Een groot deel 
(zeven jaar) van die periode zat Cobie 
Ensink namens de PvdA in het college. 
De partij had in 1990 drie zetels. Henk 
Broens en Grietje Louwes bezetten de 
beide andere raadszetels. De CDA was 
de grootste fractie. Bert Migchels uit 
Stadskanaal had in 1990 zijn opwach-
ting als CDA-burgemeester gemaakt. 
In de eerste periode zat Cobi met Hans 
Meppelink in het college. Schoonebeek 
kwam en naar later bleek niet de eerste 
keer, in het nieuws. Het was goed mis 
met de afgifte van milieuvergunningen. 
Daar dook Cobie bovenop en de verant-
woordelijk wethouder Hans Meppelink 
moest het veld ruimen. Joke van Voorst 
volgde Hans Meppelink op. Cobie werd 
verantwoordlijk voor openbare werken. 
De tweede periode stond het CDA er 
naast. Cobie ging in zee met Rita Hen-

driks van de Onafhan-
kelijke Partij Schoone-
beek (OPS) en Gert 
Jan Schoenmaker van 
Gemeente Belangen. 
De in Schoonebeek 
geboren Rita Hendriks 
vertegenwoordigde 
een eerdere afsplit-
sing van de Christe-
lijke partijen (Groep 
Scherpen). Het nieuwe 
college  wist wat het 
wilde en er werd extra 
budget vrijgemaakt 
voor het milieu. Zand-
pol, Weiteveen en 
Nieuw-Schoonebeek kregen in die jaren 
fonkelnieuwe dorpshuizen. De degens 
werden gekruist over de verbindende 
bestrating tussen de Wingerd en de 
Pallert. Cobie wist hier € 525.000,= tus-
senuit te slepen. Ook werden voor drie 
ton alle beschermde dorpsgezichten 
herstraat. In 1995 werd Relus ter Beek 
de nieuwe Commissaris van de Konin-
gin. Relus ging op kennismakingsbe-
zoek bij elke gemeente. Zo kwam hij 
ook bij het college van Schoonebeek. 
Na wat algemene plichtplegingen werd 
er afscheid genomen van de echtgeno-
tes van de Commissaris en de Burge-
meester.  De koffie met koek stond klaar 
en burgemeester Bert Migchels vroeg 
zijn beide vrouwelijke collegea of zij de 
koffie wilden verzorgen. Het werd ijzig 
stil in de kamer. Rita en Cobie kookten. 
"Pardon", zei Cobie. "Ik ben je koffiekutje 
niet" Relus viel de politica bij en gaf de 
burgemeester een lesje in het gelijk-
heidsbeginsel. De bode werd ontboden 
om koffie in te schenken. Cobie ver-
zekerde mij dat wanneer zij niet was 
ontploft, Rita dat had gedaan. Cobie 
heeft altijd goed kunnen opschieten 
met Relus ter Beek. Langs de Vierslagen-
weg nabij Lubbers Transport staat een 
tot de verbeelding sprekend kunstwerk. 
Het op 13 mei 1996 onthulde kunst-
werk kreeg de naam "Fundament" en 
is gemaakt naar een idee van Cobie 
Ensink. Over de collegeperiode Ensink/
Hendriks, Schoenmaker vergeten we 
voor het gemak maar even, kunnen 
hele romans vol worden geschreven. 
Op een spraakmakende manier zijn er 
toen allerlei zaken aan de vork gesto-
ken. Cobie was voor niemand bang en 
ze liet zich niet 'ambtelijk saboteren' 
De toenmalige gemeentesecretaris 
Hekman heeft dat geweten. Ze is nog 
steeds trots op de natuur- en milieuwijk 
"Het Stroomdal". Samen met prof. dr. 
Jan Lambooy is geprobeerd om op een 

moderne manier woninguitbreiding 
van de grond te krijgen. Duurzaam-
heid zou hier met grote letters worden 
geschreven. Achteraf jammer dat het 
woonwijkje niet helemaal aan de oor-
spronkelijke opzet voldeed. Ook van de 
toegezegde subsidies is volgens Cobie 
niet alles bij "Het Stroomdal" terecht 
gekomen. "Het is nu een traditioneel 
woonwijkje, dat is jammer." Dat brengt 
ons bij D66 in Schoonebeek. Ze voer-
den destijds campagne onder het mom 
van "Schoonebeek gezonder maken" Ze 
droegen witte doktersjassen. Cobie kon 
het niet laten om de gekozen Carmen 
Hoogeveen om 'een sinasprilletje' te 
vragen. Ook heeft Carmen het gepres-
teerd om het gebed her in te voeren. 
"Dat is niet gelukt, maar het geeft je te 
denken."

Bij de ingang naar de camping is met 
steun van de gemeente een hek ge-
plaatst om het gebruik van het bosrijke 
gebied rond het voormalige bosbad te 
ontmoedigen. Cobie heeft onze partij 
hierbij betrokken. Nog steeds zonder 
succes getuige de foto. Cobie doet het 
nu wat rustiger aan. Wel reageren zij en 
haar man de gehele dag op het nieuws. 
"Ik heb er een hard hoofd in, maar toch 
hoop ik dat onze partij niet helemaal 
teloor gaat." In 2002 had Pim Fortuyn 
maar twee stemmen in Zandpol. Dan 
ben ik oneindig blij." De revolte over 
Zwarte Piet verschijnt op het scherm. 
Cobie komt op stoom. Ze begint zelfs te 
zingen van Sinterklaas kapoentje, gooi 
wat in mijn schoentje. Ineens wordt het 
stil en steekt ze van wal. "Een kapoen is 
een gecastreerde haan. Kom maar bij 
mij op schoot zitten. Hier overkomt je 
niks." "Wat een misleiding, hoed je voor 
de clerus" De tijd is omgevlogen. Zo te 
zien, heeft Cobie veel plezier aan haar 
'spraakmakende politiek' beleefd.

Henk Jeurink. 
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1 Raymond Wanders,

43 jaar
Emmermeer

Opleiding: VWO (GSG), SPD- Bedrijfsadministratie, Professioneel Publiek Management aan de 
Academie voor Management te Groningen. Werkzaam als hoofd bedrijfsvoering bij een scholen-
gemeenschap. Is vanaf 2010 fractievoorzitter en tot 2010 lid van het afdelingsbestuur.
Raymond heeft de afgelopen vier jaren het fractievoorzitterschap 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

38 jaar
Zwartemeer

Opleiding: MAVO, HAVO, HBO-P&O. Werkzaam geweest als Hoofd P&O en als re-integratieadvi-
seur. 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

47 jaar
Centrum

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 kandi-
daat voor een wethouderschap in het nieuwe college van B&W.

4 Ton Sleeking

59 jaar
Emmermeer

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

5 Trijntje Hummel

49 jaar
Klazienaveen

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

55 jaar
Angelslo

Opleiding: LDS; middenstandsdiploma; MEAO. Is werknemersvertegenwoordiger bij de Kamer 
van Koophandel Drenthe. Consulent bij Uitzendbureau Flexi-Job. Is vanaf 2002 raadslid, vicevoor-
zitter 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 fractie-
bureau en heeft een haarfijn politiek gevoel. Hij kiest veelal de kant van de minder kansrijken.

7 Guido Rink

32 jaar
Emmer-
Compascuum

Opleiding: leraar Voortgezet Onderwijs Nederlands, Commerciële 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

24 jaar
Parc Sandur

Opleiding: VWO, studeert Sociologie, behaalde Cum Laude z’n Bachelor in 2012, Minor Bestuurs-
kunde (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 mogelijkhe-
den. Tim zegt: “Omdat jongeren de toekomst vormen voor een gemeente, is het van wezenlijk 
belang dat de volksvertegenwoordiging gevoelig is voor wensen, ideeën en behoeften van jon-
geren. Als raadslid sta je relatief dichtbij de inwoners en kan je de wensen van burgers gebruiken 
als basis voor het ontwikkelen van concrete plannen”. Door zijn studie is hij zeer geïnteresseerd in 
arbeidsmarktvraagstukken en jeugdbeleid. 

Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014, overgenomen door het afdelingsbestuur.
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9 Marja Meulenbelt - 
Schepers

48 jaar
Rietlanden

Opleiding: MAVO, MLO-medisch, medisch secretaresse. Studeert momenteel LVO Engels bij 
Windesheim en werkzaam 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
56 jaar
Nieuw-
Amsterdam

Opleiding: LTS, MTS-bouwkunde, opleidingen binnenhuis-architect en etaleur. Sinds 2006 raads-
lid.
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

69 jaar
Bargeres

Opleiding: LTS, MTS, HTS, diverse managementopleidingen en opleidingen op het vlak van 
sociaal-maatschappelijke 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 ko-
mende periode werkgelegenheid, zorg op maat in de buurt en een leefbare en veilige buurt tot 
speerpunten verklaren.

12 Henk Sulmann

51 jaar
Barger-
Oosterveld

Opleiding: MBO-procestechniek, leergang bedrijfskunde, cursussen binnen FNV-verband. 
Werkzaam als hoofd Analytisch en textiellaboratorium Teijn Aramid. Is vanaf 2010 als 1e 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 laag-
drempelig blijven. Hij wil de komende vier jaren graag als actief raadslid door. 

13 Jaap Gernaat

41 jaar
Weerdinge

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 voorzit-
ter van de afdeling.
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 vergrijzing, ont-
groening en wegtrekken van jongeren”, zegt hij. De komende jaren worden zijns inziens cruciaal 
voor de toekomst van ons gebied. Wat hem betreft moet de regio op zoek naar de kansrijke sec-
toren. Hij heeft een breed netwerk en denkt daarmee zijn volksvertegenwoordigende rol vorm te 
kunnen geven.

14 Fenneke Mensen-Maat

42 jaar
Barger-
Compascuum

Opleiding: VWO-B, MBO en HBO levensmiddelentechnologie, Rosa leergang, Jan Schaper leer-
gang. Heeft onlangs eigen bedrijf - Mens en Maatschappij - opgezet. Binnen de partij: lid om-
budsteam afdeling.
Fenneke is actief in Plaatselijk Belang en actief in het Wind-team in de relatie tot plaatsing wind-
molens. 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

50 jaar
Emmerhout

Opleiding: MAVO, MBO. Werkzaam als analist bij Avebe. Actief in Wijkbelangen E’hout met buurt-
beheer 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 nadrukke-
lijke 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 standpunten goed te kunnen 
onderbouwen.

16 Henk Boers

66 jaar
Klazienaveen

Opleiding: MAVO, MBO-laboratoriumonderwijs. Voornamelijk werkzaam geweest als onder-
houdsmonteur. 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 sport-
wereld. Dit leidde eerder tot veel voorkeurstemmen.

Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014, overgenomen door het afdelingsbestuur.
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17 Wim Katoen

50 jaar
Nieuw-
Weerdinge

Opleiding: HAVO-5 en cursussen procestechniek. Werkzaam bij Teijin Aramid. 
Wim heeft jarenlang ervaring in het bestuurswerk, opgedaan als voorzitter in Plaatselijk Be-
lang. 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 hou-
den. De overheid moet hierin een ondersteunende rol vervullen.

18 Marco Haak

39 jaar
Klazienaveen

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 bijge-
woond. Is sinds kort lid van de huurders federatie raad zuid oost Drenthe.
Marco is gemotiveerd om plaats te nemen op de lijst. Hij is momenteel actief in het sociale do-
mein 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

21 jaar
Angelslo

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 oriënteren in de raad, heeft haar studie net af-
gerond, is mens- en zorggericht en enthousiast. Ze gaat voor saamhorigheid, kan goed luisteren 
en zoekt dan naar oplossingen.

20 Gerard Huising

57 jaar
Centrum

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 betrokken bij de ontwikkelingen van Zuid-
Oost Drenthe. In het bijzonder die van de gemeente Emmen. Om aan deze ontwikkelingen meer 
vorm te kunnen geven heeft hij zich gekandideerd 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

51 jaar
Emmerhout

Opleiding: MEAO bestuurlijk Drenthe College, HEAO bestuurskunde Hanzehogeschool Gronin-
gen, Nederlands Recht RUG. Is secretaris van de afdeling.
Paul komt met groot doorzettingsvermogen op voor kwetsbare mensen. Is op meerdere terrei-
nen inzetbaar, heeft een opbouwende kritische kijk op zaken en is voor de mogelijke kiezer erg 
herkenbaar en benaderbaar. 

22 Bernadet de Vries

24 jaar
Nieuw-
Amsterdam

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 werkgelegen-
heid, het creëren van meer werkgelegenheid en wil de gemeente inrichten naar typische sociaal 
democratische waarden. 

23 Serkan Özkan

34 jaar
Angelslo

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 gefunctioneerd. 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

43 jaar
Rietlanden

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

25 Sandor Soetevent

33 jaar
Barger-
Compascuum

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

26 Jos van der Kolk

53 jaar
Erica

Opleiding: HAVO, MEAO, Doctoraal Nederlands Recht, Bestuursrecht, Beroepsopleiding advoca-
tuur. 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 werkveld sociale zaken. 

Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014, overgenomen door het afdelingsbestuur.
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   Politiek & Politiek
     Henk Jeurink

Ik lees zo juist dat de Verenigde Naties ons land adviseren Sinterklaas af te schaff en. Wat moet je met dit 
advies. In de wind slaan of serieus nemen. Op zo'n moment zie ik het even niet meer zitten. Volgens Arnon 
Grunberg (Volkskrant 22 oktober 2013) windt het Nederlandse volk zich tegenwoordig uitsluitend nog op 
over het Nederlands elftal, het eigen pensioen en Zwarte Piet. En dat allemaal naar aanleiding van de meer 
dan terechte opmerking van onze Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer in Buitenhof, dat het politieke 
klimaat in Den Haag racistisch van aard is. Citaten van Arnon Grunberg hierop: "De taal en de opinies van de 
toog hebben Den Haag geïnfecteerd. Stemmingmakerij tegen minderheden werd gedoogd, en Balkenende 
noch Rutte trad op. Ook Asscher is bereid een zondebok aan te wijzen als daarmee stemmen vallen te winnen. 
Brenninkmeijer vindt dat de regering haar verantwoordelijkheid moet nemen en een grote anti-discriminatie-
campagne moet beginnen om daar verandering in te brengen." In ons land heeft de kritiek van de Nationale 
Ombudsman niet voor veel ophef gezorgd. Zou deze politiek zich niet lenen voor een akkoord? Ik weet al een 
naam "Het-Kwestie-van Fatsoen-Akkoord". Maar let op, ook hier draait de SP zich weer met een doorzichtige 
smoes uit. We wilden niet luisteren toen ze ons in het verleden hierop wezen. Voor het besturen van een ge-
meente heb je niet veel aan deze voormalige 'socialistische tegenstemmers'. Maar ze beginnen het zelf door te 
krijgen. 

De SP in Emmen mag, als het aan het landelijke hoofdbestuur van de partij ligt, niet meedoen aan de raads-
verkiezingen van volgend jaar. Het landelijk bestuur vindt de situatie in Emmen niet stabiel en professioneel 
genoeg. In het verleden stapten nogal eens raadsleden op en recent kon daar Marika Vrolijk aan worden toe-
gevoegd. Wrang is te constateren dat Marika Vrolijk volgens het plaatselijk bestuur de labiele factor is. Zij werd 
ruim 4 jaar geleden met de beste referenties van de partij in de afdeling gedropt. Het lokale partijbestuur is 
het niet met het landelijk hoofdbestuur eens. Ze vinden dat alles nu weer goed op de rails staat. Helaas heeft 
dit landelijk bestuur kennelijk een olifantengeheugen en kijkt ze alleen maar naar het verleden. Er is niet ob-
jectief gekeken naar de huidige situatie. Ze heeft fout geoordeeld. Gelukkig overkomt ons dat niet in de PvdA. 
Zo'n van boven opgelegde partijstructuur kennen we Marx zij dank niet in de partij.

Plaatselijk heeft de partij haar ontwerp-kandidatenlijst voor de raadsverkiezingen op 19 maart 2014 aan de 
leden voorgelegd. Die hebben het laatste woord. Ik heb de lijst met buitengewone interesse tot mij genomen. 
Het eerste wat me opviel was dat we in de top van deze lijst geen gebrek hebben aan partijgenoten met een 
hoog managementgehalte. Onze partij wordt wel eens verweten dat onze Tweede Kamerfractie oververte-
genwoordigd is door mensen met een universitaire en/of hbo-opleiding. Nu dat geldt voor deze lijst voor wat 
betreft 'management'. Ben benieuwd of de commissie aan dit aspect in relatie tot sommige plekken op de lijst 
aandacht besteed. Overigens benijd ik niemand die dit werk voor onze partij doet. Ik heb dat verscheidene 
malen gedaan en geloof me ik heb voor deze partijgenoten diep respect. Een kandidatenlijst is geen Belgi-
sche bus. Niet iedereen kan op de eerste plaats terechtkomen. Vervelend is vaak dat hardwerkende en niet 
direct tot de verbeelding sprekende raadsleden het af moeten leggen tegen belofte inhoudende nieuwko-
mers. Deze raadsleden hebben het gevoel dat ze niet de waardering hebben gekregen die ze verdienen. De 
partij heeft dat ondervangen door het organiseren van functioneringsgesprekken. Als daar geen enkel signaal 
is afgegeven, dan komt een kantje boord plaatsing dubbel hard aan. Dat gaat te meer knellen als kandidaten 
voorgingen die achteraf een eeuwige belofte blijken te zijn. Het zou mij een lief ding waard zijn dat we als 
partij een oplossing weten te vinden voor –wie kent ze niet- deze soms ten onrechte gepasseerde partijgeno-
ten. Ten slotte viel op dat in de motivatie geen enkel argument ten gunste is genoemd voor spreiding. Wonen 
er geen kandidaten meer in de voormalige gemeente Schoonebeek? Ook mis ik 
motiveringen met betrekking tot politieke terreinen die door de fractie of indivi-
duele fractieleden moeten worden uitgevoerd. Ik heb het dan over continuïteit. 
Ook op dit punt kijk ik reikhalzend uit naar de uiteenzetting van de kandidaatstel-
lingscommissie. Ik hoop dat ik er bij ben in december. Een constructieve vergade-
ring toegewenst.

Henk Jeurink




