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Nieuw initiatief om mensen te helpen die energierekening niet kunnen betalen
AMERSFOORT
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a Voor Amersfoorters die
dit jaar hun energierekening echt niet kunnen betalen, gloort er hoop. De
actie Amersfoort geeft
Warmte, een initiatief van

een link aantal kerken in
de stad, kan een oplossing
zijn.
,,Voor veel minima wordt
de energierekening dit jaar
onbetaalbaar’’, aldus Hetty

van Berkum, een van de
initiatiefnemers namens
de Raad van Kerken
Amersfoort. ,,Zelfs de
compensatie van de rijksoverheid van circa 400

euro en de aanvulling van
200 voor de minima door
gemeenten, zullen
voor velen onvoldoende
zijn.’’
De gedachte erachter is

dat mensen die vinden dat
ze het ‘goed’ hebben en
de energiecompensatie
kunnen missen, bereid zullen zijn een donatie te geven aan mensen die door

de stijgende kosten niet
rondkomen. Met de gemeente is afgesproken dat
mensen niet worden gekort op hun uitkering vanwege het extraatje.

SOEST
AMERSFOORT

Door zoekraken aanvraag geen
gemeentebijdrage voedselbank

Onderzoek naar jeugdzorg
na stroom van klachten

Door een zoekgeraakte aanvraag voor een bijdrage, heeft
de voedselbank in Soest geen
geld gehad als compensatie
voor de coronamaatregelen.
,,Als enige voedselbank in de
hele regio hebben we niets
gehad’’, zegt coördinator Geryjanne Wiedijk.

De rekenkamer van de
gemeente Amersfoort
neemt de jeugdzorg in de
stad onder de loep.
Aanleiding is het grote
aantal klachten over het
functioneren van de
betrokken instellingen.

De misser kwam pijnlijk naar voren
tijdens een verkiezingsdebat over
zorg en welzijn deze week in de
Open Hof in Soest, waarbij Wiedijk
ook het woord voerde. Vertegenwoordigers van politieke partijen
verbaasden zich erover en lieten
weten dat er geen reden is om de
Voedselbank niet te steunen.

Het onderzoek is aangezwengeld door vijf raadsfracties, die
tientallen schrijnende verhalen te horen kregen over de
zorg aan jeugdigen. Na een
motie stemde de gemeenteraad unaniem in met zo’n onderzoek, dat tegen de zomer
wordt afgerond.
Veel klachten gaan over Samen Veilig Midden Nederland, dat werkt voor 32 gemeenten in de provincies
Utrecht en Flevoland. Deze
instelling komt in actie na een
melding van huiselijk geweld
en kindermishandeling of als
jongeren dreigen af te glijden
naar de criminaliteit. Cliënten
zijn met name ontevreden
over de gebrekkige informatievoorziening, de procedures
en de wijze van rapporteren.
De onafhankelijke rekenkamer gaat gesprekken voeren

Uitzoeken

e Aanvoer van boerenkool bij de voedselbank in Soest.

De gemeente zoekt uit wat er is gebeurd. ,,We vinden het heel vervelend dat de vraag van de voedselbank tussen wal en schip is beland’’,
zegt bestuursadviseur communicatie Karen Groenendijk.
,,We hebben proberen na te gaan
wat er met het verzoek is gebeurd,
maar hebben dat nog niet kunnen
achterhalen. Dat gaan we wel verder uitzoeken, maar het belangrijkste is nu eerst dat we het verzoek
van de voedselbank alsnog kunnen
behandelen.’’ Er is contact geweest
met de voedselbank, die de ge-

FOTO CASPAR HUURDEMAN

meente verwees naar de regionale
organisatie in Huizen, waarvan nog
geen reactie is vernomen. Zodra het
verzoek boven water is, nemen burgemeester en wethouders een besluit.
Tot nu toe krijgt de voedselbank
geen structurele subsidie van de
gemeente, omdat vanuit andere
bronnen voldoende middelen beschikbaar zijn.
Wel heeft de gemeente gratis grond
ter beschikking gesteld voor een

moestuin in Soesterberg.
Groenendijk: ,,Het is zeer spijtig dat
het verzoek van de voedselbank bij
ons niet op de juiste plek terecht is
gekomen. We hebben aan het begin
van de coronaperiode – dat was nog
vóór het verzoek van de voedselbank aan de regiogemeenten – afgesproken dat ze contact konden opnemen als er nog hulp nodig was.
Helaas kwam hun verzoek bij ons
niet goed door.’’
– Piet van Dijk

met gezinnen die te maken
hebben gehad met de jeugdbescherming. Daarnaast
wordt gekeken naar de rol en
werkwijze van de diverse
(hulp)instanties, de Raad voor
de Kinderbescherming en de
wijkteams. Ook op landelijk
niveau komt er een onderzoek
naar het functioneren van de
jeugdbescherming, die zwaar

c Cliënten zijn

ontevreden over de
informatie
voorziening
onder druk staat. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd
kijkt naar de kwaliteit van de
dossiers en het onderzoek bij
gedwongen uithuisplaatsing
van kinderen.
Uit eerder onderzoek bleek
al dat kinderen in de jeugdbescherming onvoldoende beschermd worden. Oorzaken
zijn wachtlijsten bij de verschillende organisaties, het tekort aan ervaren jeugdbeschermers en het gebrek aan
tijdige passende hulp.
– Wichard Maassen

