
Emmen

Notulen Algemene Ledenvergadering

Datum: 12 december 2013
Aanvang : 20:00 uur (open vanaf 19:30 uur)
Locatie : Kantine sporthal Emmerhout Emmen. 

1. Opening. Jaap opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn drie 
zaken, eerst een algemeen deel, daarna als tweede het verkiezingsprogramma. Dat 
wordt met ingediende amendementen en preadvies behandeld. Na de pauze wordt als 
derde deel de kandidatenlijst behandeld.

2. Vaststellen agenda eerste en tweede deel. Zoals voor ligt vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen vorige ALV. Vastgesteld met dank aan secretaris Paul van der 
Sluis.

4. Binnengekomen stukken/mededelingen. Oud raadslid in de gemeente Emmen en 
langdurig lid mevrouw Bakhuijzen is helaas overleden. Het congres is op 15 februari 
in Breda.

5. Nieuws van het afdelingsbestuur. Bestuurslid Lena Vos is gestopt als bestuurslid en 
naar de invulling hiervan wordt gekeken na de verkiezingen in maart. 

6. Rondvraag. Willem Bos heeft een vraag over de reis naar Brussel: in de mailing viel 
hem het op dat gezien de tekst kennelijk de oudere leden niet meetellen Hij heeft zich 
daar behoorlijk aan geërgerd. Jaap Gernaat: het spijt hem dat dit in de bedoelde 
mailing vervelend over zou hebben kunnen komen. Het bestuur wilde bij de reis zich 
ook vooral op de jongere leden richten. Als iemand een volgende keer niet tevreden is 
over de tekst van een mailing, dan het verzoek om daarover met de voorzitter contact 
op te nemen. Henk Jeurink: het voelt wel als discriminerend dat het afdelingsbestuur 
zich vooral op jongeren richt. Dit terwijl er een bezuiniging van 1 miljoen op Sedna 
gepland is, waar ouderen ook last van krijgen. De groep van ouderen (die het niet zo 
breed hebben) onder de aandacht blijven houden, daarom zijn Willem Bos en hij niet 
opgestapt als lid. Jaap: het signaal is duidelijk, maar als het beleid/de aandacht als te 
weinig wordt gezien, dan moet er wat aan worden gedaan.

7. Sluiting eerste deel. 

8. Behandelen van het verkiezingsprogramma. Leden waren: de wethouders Thalens, 
Sleeking en Arends, de bestuursleden Soetevent en Gernaat, fractievoorzitter Wanders 
en oud raadslid Boxem. Algemeen. Han de Wildt: er staan heel veel fouten in, 
tekstueel en qua zinsverband. Jaap Gernaat: dat is meer gehoord, daar wordt nog 
redactie op gepleegd. Arjan Goudriaan: er is een hoofdstuk uitgevallen, hij mist 
verkeer en vervoer in het concept. In het vorige verkiezingsprogramma stond wel wat 
over verkeer en vervoer. Het verbaasde hem dan ook en een amendement als nieuw 
hoofdstuk vond hij wat te ver gaan. Hierna wordt overgegaan tot behandelen van de 



ingediende amendementen. Bouke Arends voegt toe: alleen discussiëren over niet 
overgenomen amendementen. 

1. Amendementen met hun nummer en hoofdindiener  , Te vinden op de 
website in een link. 

1. Tim Smit. Toevoegen aan de tekst. Wordt overgenomen door de ALV.

2. Trijntje Hummel. Over de spoorverbinding, uit de zaal: daar heeft de 
gemeente niet zoveel invloed op. Het antwoord is misschien niet direct, 
maar je kunt daar wel aandacht aan besteden. Wordt overgenomen 
door de ALV.

3. Trijntje Hummel. Verdubbeling weg Emmen – Klazienaveen. Albert 
Huizing: als tegenzet tegen beslissing provincie om die weg tot zich te 
nemen: doe wat aan die autoweg. Wordt overgenomen door de ALV 
(Eerste deel over bedrijventerreinen zijn té gezochte redenen, dat niet 
meenemen). Ineke Hoogland: het is een provinciale weg, moeten wij 
daar dan als gemeente geld in investeren?! Meer voor het sociale beleid 
i.p.v. wegen (naar aansluiting op woorden van Willem Bos en Henk 
Jeurink.). Henk Jeurink: in jaren tachtig is er een bestemmingsplan 
gemaakt, weg moet door rijk en provincie worden betaald. Gewoon 
overnemen en dat andere regelen we straks wel. Arjan Goudriaan: wij 
gaan er niet over, maar het is wel een politiek item (zie het GVVP, 
Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan), een apart kopje verkeer en 
vervoer opnemen. Wordt overgenomen door de ALV.

4. Trijntje Hummel. Over de Duitse taal. De economische ontwikkeling is 
in deze regio slechter dan over de grens, hier op inspelen, ook als taal 
een probleem is. De behoefte aan de andere kant van de grens is een 
behoefte aan laag opgeleide werknemers. Wij richten ons tot werkloze 
minima, die de Duitse taal niet beheerst. Bijvoorbeeld als iemand geld 
niet heeft voor taalcursus, daarvoor zorgen. Senada Rougoor: er is een 
commissie internationale betrekkingen.Eddy Zinnemers: een heldere 
uitleg over het amendement wat er mee bedoeld wordt. Henk Jeurink: in 
de bouw zijn er enkele honderden woorden voor nodig om te kunnen 
werken end dit kan in een paar weken. Grensverkeer hebben wij al heel 
lang, geen probleem. Willem Bos valt daarin bij. Niet overgenomen.

5. Trijntje Hummel. Ondoelmatige uitvoering van de wettelijke 
regelgeving. Toelichting door Jan Hulsegge.: er is een onderzoek 
geweest, dat het noodzakelijk is om wettelijke aanpassing daarin te 
doen, de koers te zetten vanuit deze partij vanuit deze omgeving. Niet 
overgenomen.

6. Trijntje Hummel. Toevoegen van de sector energie (olie en gas). 
Raymond: Wanders: dat het niet genoemd wordt, betekent niet dat het 
geen onderwerp is, maar de commissie heeft zich gefocust op de 
kansrijke sectoren. Daarbij is er aansluiting gezocht. Wordt 
overgenomen door de ALV. Jaap geeft aan dat dit betreft energie in 
zijn algemeenheid.

7. Paul van der Sluis. Dienstensector toevoegen. Bouke Arends: in Emmen 
is dat geen kansrijke sector. Niet overgenomen. 



8. Trijntje Hummel. Arbeidsgehandicapten. Wordt overgenomen door de 
ALV.

9. Trijntje Hummel. Cofinanciering. Toelichting Jan Hulsegge: bij bullet 6 
pagina 5. Wordt overgenomen door de ALV.

10. Paul van der Sluis. Een tegenprestatie vragen mag niet leiden tot 
verdringing op de arbeidsmarkt. Wordt overgenomen door de ALV. 

11. Fenneke Mensen. Tekstueel buurvrouw vervangen door 
kinderen. Wordt overgenomen door de ALV.

12. Trijntje Hummel. Schuldhulpverlening. De wettelijk termijn 
voor de intake is al 4 weken. Toelichting: 7 weken getuigt niet van 
ambitie. Wij hebben 24 uur overgenomen van Leeuwarden, 7 weken is 
te lang. Jaap Gernaat: sneller dan 7 weken kan het niet, 24 uur zal je 
niet lukken. De doorlooptermijn is meer dan 3 maanden. Anita Louwes: 
geen goed idee om de termijn naar 4 weken aan te passen. Van 8 naar 7 
weken is al gedaan, het is vaak een complexe zaak. Raymond Wanders: 
start van het traject, verwarring over wat bedoeld wordt? Aan 24 uur 
vermelden heb je dan nog niets. Niet overgenomen. 

13. Tim Smit. Samenwerking Nederlandse en Duitse bedrijfsleven. 
Wordt overgenomen door de ALV

14. Tim Smit. Contacten overheid. Wordt overgenomen door de 
ALV.

15. Tim Smit. Bewegwijzering. Toelichting: momenteel even last 
van de werkzaamheden, bereikbaar voor inwoners en vooral voor 
toeristen van belang. Jenne Holman: plan ligt klaar voor nieuwe 
bewegwijzering, die komt er als de projecten klaar zijn en wordt dan 
pas geïnstalleerd. Niet overgenomen.

16. Paul van der Sluis. Toevoeging over sociale huursector. Wordt 
overgenomen door ALV.

17. Bertus Beltman. Wiet. Toelichting: wij gedogen 2 coffeeshops in 
Emmen. Hoe komt die wiet daar dan? Legaliseer dat. Toezien op de 
productie, 10 gemeenten die daarbij aandringen bij het Rijk, daarbij 
aansluiten. Wordt overgenomen door de ALV. Bouke Arends: niet in 
het verkiezingsprogramma zetten, al is hij er wel voor, want het is niet 
een juist signaal en of de vergadering daarover nog wil nadenken. Jaap 
Gernaat: procedureel is dat nu al aangenomen, dat wordt een probleem, 
aan campagneteam hoe prominent een plaats dat wordt. Blijft 
overgenomen.

18. Trijntje Hummel. Wordt overgenomen door de ALV.

19. Tim Smit. Wordt overgenomen door de ALV.

20. Fenneke Mensen. Wordt overgenomen door de ALV. 

21. Bertus Beltman. Onder andere CQ is een basisvoorziening. 
Toelichting: er wordt meer dan 1 miljoen aan CQ uitgegeven. Ton 
Sleeking: als dit zo in het programma opgenomen wordt, dan moet je als 
gemeente op zoek gaan naar financiering, daar kun je de markt niet mee 
op. Henk Jeurink: Bertus denkt misschien dat als het niet genoemd 



wordt, dat de stekker uit CQ wordt getrokken, dat zou dan de angst 
kunnen zijn. Als dat niet de bedoeling is, dan niet overnemen. Raymond 
Wanders: met betrekking tot basisvoorziening, in het programma staat 
ook iets over educatie e.d. Niet aan ontkomen om in die materie in de 
toekomst te kunnen gaan bewegen, staat niet op de agenda. Een gebouw 
als basisvoorziening is wat anders dan een instelling. Jaap Gernaat: 
meerderheid wat gestemd heeft, was voor. Er wordt opnieuw gestemd 
op verzoek van Anita Louwes over de strekking van het amendement en 
dat voorstel wordt overgenomen om opnieuw daarover te gaan 
stemmen. Niet overgenomen.

22. Trijntje Hummel. Talentontwikkeling. Bertus: is er een keus in 
het concept gemaakt voor waarom wel of niet de een en CQ niet. Bouke 
Arends: In een nieuwe opzet is hiervoor een rol weggelegd voor CQ, als 
voorstel voor dit amendement. Eddy Zinnemers: in het kopje staat 
cultuur. Waarom dan alleen de CBK genoemd, wat is dan het begrip 
cultuur? Jan Hulsegge: wat Bouke aan gaf als aanpassing, lijkt hem een 
goede. Dan wordt het in elk geval genoemd. Wordt overgenomen door 
de ALV.

23. Trijntje Hummel. Drents Museum. Albert Huizing: voor ambitie, 
maar wel realistisch blijven, moeilijkheden om bijvoorbeeld de Brands 
collectie in de benen te houden. Mariet Thalens: collecties Drents 
Museum misschien uit de kelder daar in de Brands Collectie? Niet 
overgenomen.

24. Bertus Beltman. Mogelijkheid kunstvorm te leren beoefenen. 
Toelichting: uitspreken wat je wil in zo'n programma. Jaap Gernaat: 
iedereen heeft die mogelijkheid toch al? Eddy Zinnemers: in het 
verleden was er in De Muzeval ruimte voor producties van 
amateurverenigingen. Later werd overgegaan op het reguliere 
programma. Raymond Wanders: wat in het concept staat dekt daarover 
de lading al. Niet overgenomen.

25. Bertus Beltman. Theater breed aanbod. Jaap Gernaat: de 
formulering is te algemeen. Reactie daarop: je gezicht laten zien met het 
schrijven van een verkiezingsprogramma. De voorwaarden aan de 
dierentuin dat het theater aan brede aanbod kan voldoen. Niet 
overgenomen.

26. Fenneke Mensen. Transitie. Wiens tekst? Niet mijn tekst. Jaap 
Gernaat verwoordt wat Fenneke wil als: extra aandacht vragen voor 
overheid en de gemeenteraad en niet alleen van de burgers. Henk 
Jeurink: de winkel in Emmerhout is de helft van de tijd dicht. 
Praktische dingen op het gebied van ziekte. Nooit met de vingers 
aankomen. De kerken organiseren veel op dat gebied, waarom niets van 
de partij? Joke Bakker: de transitie is gaande, is niet terug te draaien, 
onze partij zit aan de knoppen. De wijkwinkel is de hele week open, zij 
is voor het amendement. Jaap Gernaat: tekst zo houden of aanpassen 
van het amendement. De PvdA maakt zich sterk voor een participerende 
overheid en raad. Niet overgenomen.

27. Paul van der Sluis. Hoger onderwijs. Wordt overgenomen 
door de ALV. Bouke Arends: in de inleiding. Jaap Gernaat: handiger 



om een kopje te maken. Mariet Thalens: wat voegt het amendement toe 
aan wat wij in de gemeente al hebben. Bouke doet het voorstel om het 
in de tekst een plaats te geven, zoals met de aanvulling van Bouke er 
bij.

28. Trijntje Hummel. De autobereikbaarheid van het ziekenhuis. 
Albert Huizing: er zijn 3 rijstroken. Is ook een bedrijf en moet te 
bereiken zijn. Wordt overgenomen door de ALV.

29. Tim Smit. Overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg. 
Toelichting: eerste insteek was per 2015 krijgt de gemeente de 
jeugdzorg onder haar hoede. Op hun 18e worden de betrokken jongeren 
overgedragen aan de volwassenenzorg, goed begeleiden. Wordt 
overgenomen door de ALV.

30. Tim Smit. Wordt overgenomen volgens preadvies door de 
ALV.

31. Tim Smit. Voorziening moet overeind blijven. Tim trekt het 
terug. Niet overgenomen. 

32. Trijntje Hummel: Domotica. Albert Huizing: dit opnemen wordt 
gevraagd aan alle afdelingen. Senada Rougoor: dit in gewoon 
Nederlands vertalen. Han de Wildt: tegengeluid dat dit een gevaarlijk 
amendement is, bij meer techniek, misschien daardoor minder mensen 
als hulp. Arjan Goudriaan: als je dat als partij wil stimuleren, wat moet 
je daar dan als gemeente en partij mee?! Niet overgenomen.

33. Marja Meulenbelt. Alcoholmatigingsbeleid. Wordt 
overgenomen door de ALV.

34. Extra opmerking: Arjan Goudriaan vraagt waar het oplaadpunt 
voor bedoeld is in de in de bullet op pagina 11. Jaap Gernaat: daar gaan 
wij naar kijken.

9. Lid kascontrolecommissie van penningmeester Vos wie de vacante plaats in wil 
nemen. De heer Groothuis besluit dat te doen, aldus vastgesteld.
Behandeling en vaststelling van de kandidatenlijst 2014. : 
Doordat voorzitter Gernaat op de ontwerp kandidatenlijst staat neemt Berry Vos het 
over en deze vraagt Gezienes Evenhuis als voorzitter van de 
kandidaatstellingscommissie een toelichting te geven. Hij geeft aan wie er deel uit 
maakten van de commissie: Albert Huizing, Gezienes Evenhuis, Ineke Hoogland, Bep 
IJsselstein en Henry de Roo namens het afdelingsbestuur. Er zijn profielen gemaakt. 
Ten grondslag gelegen aan de samenstelling van de lijst hebben de 
evaluatiegesprekken met de zittende raadsleden/wethouders, de sollicitatiebrieven, het 
ongeveer een uur durende gesprek met de commissie van de kandidaten, geslacht en 
leeftijd. Er is ook gekeken naar de verschillende dorpen en de spreiding, daar wordt 
door ons zeer aan gehecht, draagvlak in de verschillende dorpen te vinden. 

Voor een duale benadering hebben zij ook gekozen door de politieke top op 1 en 2 te 
zetten en de bestuurlijke daar achter. Vraag Yvonne Boxem: een bevestiging of nu de 
plekken 3 en 4 de wethoudersposities zijn? Antwoord: ingewerkte politieke top en 
zittende en blijvende wethouders, gaan er van uit dat de lijsttrekker in de raad blijft. 
Jan van Donk: blijven de wethouders in de raad indien er geen deelname is in het 
College. Antwoord: in principe op de lijst is in de raad willen. Henk Jeurink.: de 



zittende raadsleden moesten vroeger altijd aangeven of zij al dan niet verder door 
zouden gaan. Wel handig dat als specialisten weg gaan er daar ook vervanging voor op 
de lijst staat. Antwoord: iedereen weet dat ieder zittend raadslid iets toegewezen kan 
krijgen wat niet tot diens vakgebied behoort. Ieder raadslid stemt over elk onderwerp. 
Dat geldt voor alle kandidaten die op de lijst staan. Henk Jeurink.: niet mee eens, vaak 
toch wel bij fractiestandpunt, dat de woordvoerder zwaar weegt, en dat enige kennis 
daarvan wel goed is.

De procedure wordt door Berry uitgelegd. Als er een tegenkandidaat is en die krijgt 
schriftelijk meer stemmen, dan schuift iedereen een plek naar achteren en niet dat er 
van plaats geruild wordt. De stemcommissie bestaat uit de bestuursleden Henry de 
Roo en Berry Vos.

1. Raymond Wanders (1) bij acclamatie, Anita Louwes(2) idem, verder Bouke 
Arends, Ton Sleeking, Trijntje Hummel en Gert Horstman van respectievelijk 3 
– 6, idem.

2. Guido Rink (7): Han de Wildt geeft aan dat nieuwelingen goed zijn, maar er 
moet ook balans tussen ervaring en nieuwkomers en continuïteit zijn. Bang dat 
dit nu op gespannen voet staat. Ervaren raadslid als tegenkandidaat voordragen 
voor deze plaats. Iemand die goed netwerkt en let op midden en kleinbedrijf. 
Dat is de werkgelegenheid van de toekomst (zie programma met nadruk op 
werk e.d.) en daardoor een plek geven. Hij wil benadrukken dat het geen 
miskenning is van de kandidaat op nummer 7. Willem Meijer wordt 
voorgedragen. Eric Rougoor ondersteunt de opvatting van Han. Willem is 
creatief en weet veel voor elkaar te krijgen en is altijd zeer actief in de 
campagne. Een goed profiel in de dorpen en groepen die worden 
vertegenwoordigd. Gezienes Evenhuis verdedigt plek 7, Guido Rink is een 
jonge talentrijke kandidaat. Een nieuweling die gastvrij door een partij wordt 
ontvangen i.t.t. wat vaak gebeurt. Uitgaan van 11 zetels met 2 wethouders. Dus 
met opschuiven zakken de anderen ook een plek. Als er eenmaal aan het 
schuiven wordt geslagen dan komen er problemen met de juiste samenstelling 
in de raad. Willem Bos kent Emmer-Compascuum erg goed en hij en de 
anderen daar kennen Guido niet. Hij wil graag toelichting op hoe hij in het 
leven staat en hij geeft aan een hoge pet van Willem Meijer op te hebben. 
Guido Rink: jarenlang sporter bij Hurry Up en E en O geweest, staat voor de 
klas en is manager bij Study Store (voormalige Studieboekencentrale). Meer 
mensen kennen hem volgens eigen zeggen wel in Emmer-Compascuum en het 
ligt er aan welke groepen je vraagt. Stembriefjes worden uitgedeeld.

De uitslag van de stemming over plek 7 Guido Rink met als tegenkandidaat 
Willem Meijer: 37 voor Guido Rink, 19 voor Willem Meijer en 1 blanco. Het 
blijft volgens de lijst Guido Rink op plaats 7.

3. Tim Smits (8). Eddy Zinnemers: als tegenkandidaat Jaap Gernaat, als voorzitter 
van het afdelingsbestuur. Komt uit de ambtenarij, op de hoogte met een 
heleboel zaken die in de komende periode belangrijk worden. Specialisme waar 
Jaap juist op deze terreinen een heel geschikte kandidaat voor is, ook voor het 
sociale gezicht. Han de Wildt: zet Willem Meijer in als kandidaat. Gezienes 
Evenhuis: denken een evenwichtige lijst hebben gemaakt. Het zit hem ook in 
jong zijn met 24 jaar, ook ervaring in gemeente Groningen, in Den Haag en in 
Brussel. Dat evenwicht te bewaren, gezien het aantal verkiesbare plaatsen 



volgens hem 13 is. Drie kandidaten: Tim, Jaap en Willem.
De uitslag van de stemming over plek 8 Tim Smit met tegenkandidaten Jaap 
Gernaat en Willem Meijer is: 23 voor Tim Smit, 22 voor Jaap Gernaat, 11 voor 
Willem Meijer, 1 blanco. Geen kandidaat heeft de helft plus 1. Er volgt een 
tweede stemronde tussen Tim Smit en Jaap Gernaat.
De uitslag van de tweede stemronde om plek 8: 28 voor beide en 1 blanco. Nog 
een keer een stemronde tussen beide kandidaten, daarna bij gelijke stand beslist 
het lot. Derde stemronde: gelijk. 
Lot beslist: Tim Smit. Blijft op plek 8.

4. Marja Meulenbelt (9). Bij acclamatie, net als Willem Meijer (10).

5. Jan Hulsegge (11). Henk Jeurink.: als tegenkandidaat Henk Smit uit 
Emmerhout, gezien de verdiensten voor de wijk en als raadslid in het 
algemeen. Mevrouw Bakker zij kent Henk Smit al heel lang, is een 
volksvertegenwoordiger pur sang, ongelooflijk actief en zit in veel 
organiserende zaken. Hij staat voor zijn mening en duldt ook een tegenstander, 
met grote verantwoordelijkheid. Eddy Zinnemers: Jaap Gernaat ook voor deze 
plaats kandideren. Gezienes Evenhuis: wie kent Jan Hulsegge niet, komt op 
veel plaatsen en organiseert heel veel dingen buiten de fractie. Spreiding ook in 
leeftijd, Jan is 69 jaar, is van belang, is er een plek voor ouderen in de raad, 
gericht op wat Henk Jeurink daarover op merkte.

Stemronde 1 voor plek 11: Jan Hulsegge, Henk Smit en Jaap Gernaat. Een 
nummer 11 op het stembriefje zetten. De uitslag van de stemming is: 20 voor 
Jan, 16 voor Henk, 19 voor Jaap en 2 blanco. Geen kandidaat heeft meer dan 
de helft van de stemmen. Er komt een tweede stemronde tussen Jan Hulsegge 
en Jaap Gernaat.
De uitslag van stemronde 2 is: Jan blijft op nummer 11.

6. De lijst vanaf plek 12 tot en met 25 blijft zoals vastgesteld bij acclamatie. 
Kandidaat El Ajaji op plek 19 heeft zich teruggetrokken. De kandidaten er na 
schuiven een plek omhoog.

De lijst blijft zoals die is opgesteld als ontwerplijst. Op 18 januari is de kandidatendag in “De 
Meerstede” in Emmermeer.

10. Sluiting.

Paul van der Sluis (secretaris afdeling Emmen PvdA


