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Interview Raymond
Wanders, wethouder
sociaal domein
Portefeuille Participatie, Zorg en Inkomen
Vertel eens iets over jezelf
Ik ben 48 jaar, getrouwd,
geboren in Klazienaveen en
woonachtig in Emmen. Ik voel
me een echte Drent ondanks
dat ik ook wel een periode
buiten de gemeente Emmen heb
gewoond. Ik heb drie kinderen,
twee jongens van 16 en 14 en
een meisje van 12.
In mijn vrije tijd ben ik
jeugdleider bij het voetbal.
Verder houd ik van gezellig eten
met elkaar, vakantie, kamperen
en sport. Doordat ik zo weinig
tijd heb, blijft het vaak wel bij
het kijken van sport.
Heb je nu je wethouder bent nog wel tijd voor je gezin?
Ik probeer echt tijd te maken voor mijn gezin. Ik wil regelmatig
bij het sporten van mijn kinderen zijn. Ook doen we
regelmatig samen iets leuks. En natuurlijk help ik ze wel eens
bij hun huiswerk. Dit doe ik heel bewust. Ik probeer hier echt
een balans in te vinden.
Moest je lang nadenken over het besluit om wethouder
te worden?
Nee, ik zag het als een kans. Het ging mij wel om de
portefeuille. Die moet bij mij passen. Mijn portefeuille bestaat
o.a. uit: participatie, zorg en inkomen. Dat past zeker bij mij
en mijn drijfveren om ooit de politiek in te gaan.

Wat is je drijfveer om dit werk te doen?
Als je iets wil veranderen moet je in het veld staan en niet aan
de zijlijn. Daarom ging ik de politiek in. Eerst als lijsttrekker van
de PvdA, daarna als fractievoorzitter en vervolgens als raadslid.
Ik wil zo dicht mogelijk bij het stuur zitten.
Ik geloof er in dat het niet uit mag maken waar je wieg heeft
gestaan als het gaat om wat je wilt worden en hoe je wilt
ontwikkelen. Dat dus iedereen gelijke kansen krijgt. Ik vind het
waardevol dat we instrumenten hebben die mensen helpen
om mee te doen aan de samenleving en om naar vermogen bij
te kunnen dragen.
Je bent hiervoor raadslid geweest. Hoe is het om nu aan
de andere kant van de tafel te zitten?
Ik weet niet of ik daar nu al een oordeel over kan geven.
Ik ben politiek bestuurder. Hierdoor worden mijn woorden
anders gewogen. Daar houd ik rekening mee. Ik ben mij nog
méér bewust van mijn rol.
Wat wil je bereiken in het sociaal domein?
Dat mensen ervaren dat ze mee kunnen doen en dat het gaat
over het resultaat i.p.v. over wetten en regels. Dat mensen
volop participeren. Het liefst met betaald werk. Dat gezinnen
geen armoede kennen. Het aantal gezinnen in armoede moet
omlaag, net als de overerving van armoede van generatie op
generatie. Hiervoor moet integraal armoede en schuldbeleid
voor verschillende doelgroepen worden ontwikkeld. Ook moet
er laag laagdrempelige en snelle zorg beschikbaar zijn. Ik wil
hier graag stappen in zetten.
Hoe wil je dit bereiken?
Door hard te werken. En door te praten. Niet alleen met
bestuurders maar ook met professionals en natuurlijk met de
mensen zelf. Dat we samen kijken hoe we dingen bij elkaar
kunnen brengen.
Wil je nog iets kwijt?
Ik hoop dat Emmen over vier jaar rijker is qua gezondheid,
besteedbaar inkomen en bestaansniveau. Dat mensen
gezonder leven en meer kinderen gelukkiger opgroeien en het
beste uit zichzelf kunnen halen.

Vrijwilligers informatiepunt Emmen
Het Vrijwilligers Informatiepunt Emmen (VIP! Emmen) is de vrijwilligersorganisatie voor
iedereen die iets voor een ander wil betekenen. U kunt zich als vrijwilliger aanmelden.
U kunt eerst even een kijkje nemen bij het vacature aanbod. Misschien zit er iets leuks
voor u bij? Ook als u hulp nodig heeft, kunt u via de website op zoek naar beschikbare
vrijwilligers. Daarnaast staat er allerlei nuttige informatie op de website www.vipemmen.
nl. Bijvoorbeeld over scholing, verzekeringen etc.
Gratis en vrij toegankelijke zorg, hulp en ondersteuning
Via de plattegrond op het gebiedsoverzicht (linkje onder aan de pagina), krijgt u inzicht in welke zorg, hulp en ondersteuning
u gratis en vrij toegankelijk kunt krijgen.

Publiek Vervoer:
Wmo vervoer en
start leerlingenvervoer

Week van de
mantelzorg
Het duurt nog even, maar de eerste
week van november is er weer een week
speciaal voor mantelzorgers. Tijdens
deze week worden de mantelzorgers in
de gemeente Emmen in het zonnetje
gezet. De week staat bol van de
leuke activiteiten. Voor elk wat wils!
In september vindt u hierover meer
informatie op de website van de
gemeente Emmen. Kent of bent u een
mantelzorger? Houd dan onze website
in de gaten!

Op 9 april is Publiek Vervoer van start gegaan. Het Wmo
vervoer valt hier vanaf deze datum ook onder. Heeft u vragen
over het reizen met de Wmo pas? Kijk dan op de website
van Publiek Vervoer: www.publiekvervoer.nl. U kunt hier ook
terecht met complimenten of klachten. Heeft u vragen over
uw beschikking? Neem dan contact op met het Zorgloket via:
140591. Met vragen over uw rit, kunt u contact opnemen met
taxi Dorenbos via 0800- 8294235. Vanaf 2 september valt ook
het leerlingenvervoer onder Publiek Vervoer.

Verhuizing
Toegangsteams
MEE
Cliëntondersteuning
MEE Drenthe is er voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
Een cliëntondersteuner kan u helpen bij een gesprek dat u met
de gemeente heeft, het duidelijk krijgen van uw hulpvraag, het
maken van de juiste keuze of het regelen van de juiste hulp.
Hiervoor hoeft u niets te betalen. Kijk voor meer informatie op
www.meedrenthe.nl.

Team Noord is verhuisd en zit nu in de Meerstede,
Nijkampenweg 73. Ook zijn Team Oost en de staf
verhuisd naar Domesta, Westeind 52-B. Het is mogelijk
dat deze teams tijdelijk iets lastiger bereikbaar zijn. Dit
wordt zoveel mogelijk voorkomen. Heeft u vragen? Dan
kunt u nog steeds terecht via het algemene nummer van
De Toegang: 08001525.

Nieuw collegeprogramma
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en
wethouders geïnstalleerd. Het college is samengesteld tussen de partijen: Wakker Emmen, CDA en PvdA. Raymond Wanders van
de PvdA heeft participatie, zorg en inkomen in zijn portefeuille.
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw collegeprogramma. Hierin staan de plannen en afspraken voor de komende vier jaar.
Na de zomervakantie is het collegeprogramma bekend. Meer informatie hierover volgt later.

Interview met de heer Stoppelenburg,
Wmo cliënt
Als vervolg op het interview in de vorige nieuwsbrief met
de directeur-bestuurder van De Toegang, komt nu een
Wmo cliënt aan het woord. Voor deze editie is de heer
Stoppelenburg geïnterviewd. Hij maakt gebruik van drie
Wmo voorzieningen: beschermd wonen, een scootmobiel
en een taxipas. De heer Stoppelenburg woont nu in een
doorstroomwoning van VNN. Verder maakt hij gebruik
van dagbesteding. In de volgende nieuwsbrief gaan we in
gesprek met een (zorg) aanbieder.

vergelijkbare situatie. We hebben veel steun aan elkaar. We
maken samen schoon en we helpen elkaar als het nodig is. We
koken ook samen. Ik moet rondkomen van 42 euro in de week.
Ik heb sinds kort ook weer contact met mijn familie. Die had ik
12 jaar lang niet meer gesproken.
Mag ik vragen waarom u hier zit?
Ik heb langdurig alcohol gebruikt. Ik ben nu 6 maanden gestopt.
Hoe is het voor u om niet meer te drinken?
Goed, ik gebruik medicijnen waarvan ik heel ziek wordt als ik er
bij drink. Dat helpt. Maar wat voor mij de belangrijkste reden is
om niet meer te drinken, is dat ik dan geen lichamelijke pijn meer
heb. Verder merk ik heel duidelijk dat mensen nu anders met mij
omgaan. Toen ik nog dronk, wilden ze me zo snel mogelijk de
winkel uit hebben. Nu niet meer.

Van welke Wmo voorzieningen maakt u gebruik?
Ik heb een loop karretje en een scootmobiel.
Wat bekent dit voor u?
Door mijn ‘etalagebenen’ kan ik niet lang staan en lopen. Dankzij
de taxi en mijn karretje kan ik nu overal naar toe. Ik kan de hele
wijk door. Met mijn scootmobiel ga ik ook wel eens naar de
Rietplas. Als ik verder weg moet, bijvoorbeeld om schoenen te
kopen in Emmen, gebruik ik mijn taxi pas.
Heeft u voor het aanvragen van uw Wmo voorzieningen
ook contact gehad met De Toegang?
Ik heb hier geen directe ervaring mee. VNN regelt dit voor mij. De
dingen die zijn aangevraagd, heb ik in elk geval snel gekregen.
De taxipas had ik binnen een week of drie, gelukkig maar.
Krijgt u ook steun van uw omgeving?
Ik woon hier samen met een huisgenoot. Hij zit in een

U gaf aan dat u van dinsdag t/m vrijdag werkt. Wat voor
werk doet u?
Ik werk bij Werkpro, Goudgoed. Ze maken daar o.a. tuinstoelen.
Ik kloof daar brandhout. We zijn daar lekker bezig en het is
gezellig. Ik eet daar ook elke dag. Ik zou er niet meer weg willen.
In het verleden heb ik als stratenmaker gewerkt en ook in een
slachthuis. Meer dan 12 jaar geleden ben ik vanuit Den Haag
naar Emmen gekomen.
Hoe ziet u de toekomst?
Positief. De wereld gaat weer open. Vanaf hier wil ik straks mijn
eigen huisje. Ik wil graag blijven werken waar ik nu zit. De taxipas
en het karretje gaan zeker mee. Als ik weer kan lopen, wil ik
misschien ander werk gaan doen. Maar als dat niet lukt, ben ik
ook heel tevreden. Ik mag hier een jaar zitten. Dit kan verlengd
worden met een half jaar. Ik moet straks wel alles zelf regelen:
apotheek, tandarts en verzekeringen. Nu regelt VNN dit. Bij de
Breehof krijg ik les. Ik leer met computers omgaan. Ik heb ook
mijn eigen Facebook pagina.
Heeft u nog een tip of advies voor andere mensen die in
een vergelijkbare situatie zitten?
Doorgaan, ook al val je naar beneden. Sta weer op en ga door.
Ga niet bij de pakken neerzitten. Dan komt het allemaal goed.
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