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“Van Weesp => Amsterdam”  
De energiecoöperatie Weesp Eco Energie bevindt zich in 2023 nog in een transitiejaar. Van een 
integrale jaarsubsidie (combinatie van organisatie met projecten) naar het Amsterdamse 
monodisciplinaire subsidie model (voor elk onderdeel apart subsidie aanvragen). Dit is voor ons een 
zoektocht doordat de gemeente Amsterdam andere regels stelt ten aanzien van subsidieverlening 
dan wij gewend zijn vanuit Weesp.   
 
De huidige organisatie moet voor 1-1-23 weten of zij haar activiteiten in 2023 kan voortzetten. Het 
voortbestaan is zeer wenselijk. Zoals we hebben begrepen vindt de Gemeente Amsterdam dit ook.   
 
Er staat veel druk op de verduurzaming, door klimaat problematiek en gevolgen van de energie 
armoede. Voor ons bestuur een uitdaging. We zullen groot denken en (ook) klein handelen. We gaan 
niet wachten tot grote ideeën volledig zijn uitgewerkt waardoor we nu veel tijd verliezen. Maar we 
zijn wel zeer actief om grote zaken aan te kaarten en actief deel te nemen, zoals het trekken van 
initiatieven om over en paar jaar veel grotere stappen te kunnen maken. Ondertussen is er nu 
energiearmoede, hebben we in Nederland een gasproblematiek (warmtetransitie) en is de 
energietransitie in volle gang.  Dus zorgen we dat we bewoners helpen door kleine zaken nu op te 
pakken, per bewoner, zowel huurders als eigenaren van koopwoningen. Wij willen onze aandacht 
geven aan de bevolking welke nu schreeuwt om hulp.    
 
We gaan verbouwen met de winkel open. Midden in een klimaatcrisis en een energiearmoede crisis, 
waar steeds meer mensen zich van bewust worden en zoeken naar oplossingen. Wij hebben 
oplossingen, en willen de bevolking helpen met de energie- en warmtetransitie  
 
Daarmee hebben we een gemeenschappelijke uitdaging van Weesp Eco Energie  en de Gemeente 
Amsterdam. 
 
De subsidie welke we nu (in overleg met gemeente Amsterdam eenmalig) aanvragen zullen we gaan 
gebruiken om de lopende zaken/initiatieven draaiende te houden. Tegelijkertijd zullen we in 2023 de 
tijd besteden om aan een structurelere financiering te gaan werken welke zorg draagt dat we een 
duurzame organisatie worden tot minimaal 2030 (a 2035), werkend via nog te ontwikkelen 
programma- en projectfinancieringen. Onze wens is om opgavegericht te gaan organiseren en 
financieren. In 2023 willen we de gemeente graag meenemen in onze visie.    
 
Deze integratiesubsidie vragen we aan om strategisch deze stap te gaan zetten in 2023.   
 
Weesp Eco Energie gaat naast de samenwerking met Ymere en Versa, ook de samenwerking 
opzoeken met !WOON, zodat we elkaar nog beter kunnen aanvullen en versterken. Dit in 
afstemming met de Gemeente Amsterdam, om zo per 2024 een heldere verdeling van taken / 
aandachtsvelden te krijgen. Dit alles in het belang van de bewoners.    
 
Ten aanzien van het thema duurzaamheid staan we voor diverse opgaves. We willen hierbij 
vanzelfsprekend goed aansluitend bij het beleid van de gemeente Amsterdam.   
 
Het jaarplan 2023 van Weesp Eco Energie bevat onderdelen die in overleg met de gemeente 
Amsterdam komend jaar wellicht voor 2024 anders moeten worden ingericht. Indien we dat 
gezamenlijk overeenkomen zou het kunnen dat we op onderdelen gaan afwijken van de aanpak en 
genoemde aantallen welke in onderstaande aanvraag zijn opgegeven.   
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Potentiële ambities welke we mogelijk in de toekomst gaan oppakken, dan wel een bijdrage in gaan 
leveren, zijn onder andere:  

• Warmtenet Weesp  
• Biogas opwekken  
• Mobiliteit via deelauto’s / auto’s van Weesp Duurzaam  
• Samenwerking bij energie opwekken bedrijven / bewoners   
• Educatieprogramma met basisscholen en middelbare scholen op gebied van 

duurzaamheid  (bewustwording)   
  
  
De activiteiten van de energiecoöperatie Weesp Eco Energie geven invulling aan de volgende 
onderdelen van het Coalitieakkoord Amsterdam 2022-2026:  
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Energiecoöperatie Weesp Eco Energie Jaarplan en begroting 2023  
 
 
 
Samenvatting  
  
De energiecoöperatie Weesp Eco Energie wil inhoud en gestalte geven aan de verduurzaming van 
woningen en het verminderen van ons energieverbruik en tegelijk wil zij hiermee invulling geven aan 
de gemeentelijke ambities op dit gebied. De activiteiten van de coöperatie sluiten aan op het 
Coalitieakkoord Amsterdam 2022-2026.   
Daartoe vraagt zij voor het jaar 2023 subsidie aan voor het in stand houden van de organisatie en 
voor het uitvoeren van haar activiteiten zoals beschreven in de onderdelen 1), 2) en 3) van dit 
jaarplan 2023.    
Activiteiten die de participatie van burgers/inwoners moeten verhogen in het verduurzamen van hun 
woning (huur/koop), in het terugdringen van hun energieverbruiken in het op gang brengen van een 
bewustzijn en een duurzaamheidsbeweging van bewoners op straat- en wijkniveau met het doel 
energieneutraal te zijn.   
De gevraagde subsidie 2023 is bedoeld om de basisorganisatie in 2023 voort te zetten en om alle in 
het jaarplan genoemde initiatieven op te pakken, te bundelen en uit te voeren. Op het moment dat 
een nieuw initiatief kan worden opgepakt en er kosten aan zijn verbonden, zal het als apart project 
dan wel programma via een subsidieaanvraag worden gefinancierd.   
 
  

  
 
Inleiding  
  
 April 2019 is het Platform Weesp Duurzaam opgericht. Een Platform van inwoners die duurzaamheid 
en de energietransitie als een gezamenlijke opgave beschouwen en mogelijkheden zien om daaraan 
door, voor en met bewoners vorm te geven (www.weespduurzaam.nl). Het Platform telt inmiddels 
700 leden. Alle activiteiten van deze burgerbeweging zijn bedoeld voor de inwoners van Weesp en 
Driemond, dus voor het Amsterdamse stadsgebied Weesp.   
Het platform kent vier thema’s: afval, mobiliteit, groen en energie.    
Voor het onderdeel energie is in september 2019 de energiecoöperatie Weesp Eco Energie 
opgericht. De energie coöperatie richt zich op energieopwekking, energiebesparing en 
energiebewustzijn en de warmtetransitie. 
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Algemene doelstelling en werkwijze   
De energiecoöperatie heeft tot doel identiteit te geven aan de energie- en warmtetransitie als 
actueel vraagstuk van alle bewoners en ondernemers van stadsgebied Weesp. Uitdaging is om zoveel 
mogelijk bewoners en ondernemers te betrekken en samen te werken aan energiebewustzijn, 
energiebesparing en energieopwekking   
De statutaire doelstelling van de coöperatie is:   

• Het tot stand brengen en onderhouden van een gemeenschap van mensen en organisaties 
die betrokken zijn bij de opwekking en het gebruik van duurzame energie  

• Het stimuleren en realiseren van besparingen op energieverbruik op individueel en op straat- 
en wijkniveau  

• Het stimuleren en realiseren van duurzame energie  
• Het faciliteren van duurzame energieopwekking, het produceren of doen produceren van 

duurzame energie en het leveren of doen leveren van duurzame energie  
• Bijdragen aan de versterking van het draagvlak voor verduurzaming en gebruik van duurzame 

energie  
  
Wij hebben met de energiecoöperatie Weesp Eco Energie in 2023 het volgende voor ogen:   

• Het voortzetten van een professionele maatschappelijke organisatie, die coöperatief werkt 
vanuit bewonersperspectief en de kennis en kunde uit de lokale samenleving wil benutten.   

• De leden vormen de coöperatie. Een deel zet zich in als vrijwilliger en is werkzaam als 
coördinator uitvoering & beheer of als energiecoach.   

• Inmiddels heeft de coöperatie een groot aantal vrijwilligers die met hun kennis en kunde de 
coöperatie versterken.  

• We vormen een netwerk van bedrijven, organisaties en inwoners om elkaar te versterken.   
• De samenwerking met woningcorporatie Ymere die in 2019 is gestart, zal in 2023 worden 

voortgezet. De coöperatie zet energiecoaches in voor de huurders van Ymere. Hierover zijn 
samenwerkingsafspraken gemaakt en jaardoelen gesteld.  

• Met Versa Welzijn is in 2020 samenwerking gezocht en zal de speciaal bij Versa aangestelde 
medewerker advies en ondersteuning bieden om bewoners met een (sociale) huurwoning 
beter te bereiken. Met de FIXbrigade van Versa wordt al sinds medio 2022 samengewerkt.   

• Middels energiecoaches helpen we bewoners van koop- en huurwoningen, met 
energiebesparing.   

• We streven ernaar om bewoners te bewegen tot het ontwikkelen van collectieve 
energiebesparingsplannen op niveau van straat- en wijk. We sluiten hierbij aan bij de doelen 
van de gemeente in het kader van verduurzaming van woningen en de warmtetransitie.   

• De samenwerking met de OBA, afdeling Weesp, zal in 2023 worden voortgezet. In de 
bibliotheek vindt wekelijks een inloopspreekuur plaats.  

• We wisselen kennis en ervaring uit ten aanzien initiatieven en activiteiten met de in de 
regio’s bestaande coöperaties en platforms (zoals Amsterdams Klimaat Akkoord, 02025). We 
werken intensief samen met andere energiecoöperaties in de regio en met de partners in de 
regionale energiestrategie. De coöperatie maakt deel uit van Energie Verbonden in Gooi & 
Vechtstreek en heeft zitting in het bestuur. Door middel van het lidmaatschap van Energie 
Verbonden, is de coöperatie aangesloten bij het Nationaal Programma RES (Regionale 
Energie Transitie). Tevens is de coöperatie aangesloten bij Energie Samen Noord Holland. 
Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van alle 660 
energiecoöperaties en andere collectieve energie-initiatieven.   

• De coöperatie zal gebruik blijven maken van de kennis van andere energiecoöperaties, 
HOOM en HIER opgewekt. HIER opgewekt is een online kennisplatform voor lokale duurzame 
energie-initiatieven. Sinds eind 2022 zijn wij ook aangesloten bij MRA In 2022 is contact 
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gezocht met !Woon om te komen tot samenwerkingsafspraken ten aanzien van de 
dienstverlening van de energiecoaches van !Woon en Weesp Eco Energie.   

• Collectieve zonnestroomprojecten worden door de coöperatie opgezet en beheerd. In 
november 2022 is het eerste collectieve zonenstroomproject in Weesp geopend, 
WeesperZon2021. Voor het ontwikkelen van nieuwe zonnestroomprojecten wordt separate 
subsidie aangevraagd.   

  
Activiteiten 2023  
De energiecoöperatie Weesp Eco Energie beoogt in 2023 de volgende activiteiten:    

1. het voortzetten van de energiecoöperatie,  
2. het leveren van een bijdrage in het verduurzamen van de woningvoorraad (koop 
zowel als (sociale) huur),  
3. het bevorderen van participatie van burgers in de energie- en warmtetransitie ,  
4. het opwekken van lokale duurzame energie middels Zonneprojecten via de nieuwe 
postcoderoosregeling (PCR++).  

  
Ad 1) Het voortzetten van de energiecoöperatie.  
De coöperatie is een maatschappelijke onderneming die vraagt om professionele coördinatie, 
(financiële) administratie, projectleiding, communicatie, beheer en om een professionele begeleiding 
en aansturing van vrijwilligers. Inmiddels wordt de kern van de coöperatie gevormd door ruim een 
dertigtal betaalde en onbetaalde medewerkers.   
  
Er is een administratie opgezet om de vrijwilligers, participanten- en projectadministratie te beheren. 
De administratieve ondersteuning bestaat uit diverse administratieve en organisatorische 
werkzaamheden en wordt gedaan door een betaalde kracht in te huren (punt 2 in begroting).   
De administratie gebeurt in Econobis, een speciaal voor energiecoöperaties ontwikkeld CRM 
systeem. Wij hebben een abonnement op Econobis (punt 4 in begroting). Er is een bureau 
ingehuurd voor een deel van de financiële administratie (punt 3 in begroting).  
  
Publiciteit blijkt een steeds belangrijkere plaats in te nemen. Berichtgeving brengt de activiteiten van 
de coöperatie onder de aandacht. Dit is nodig om de inwoners van Weesp/Driemond te bereiken. 
Daarom wordt in 2023 voor specifieke werkzaamheden een betaalde kracht ingehuurd met 
specifieke kennis op dit terrein (punt 5 in begroting).  De website wordt verder ontwikkeld en 
beheert door een vrijwilliger. Ook worden er advertenties geplaats in het WeesperNieuws en op 
Facebook. Voor nieuwe PR doeleinden worden door een vrijwilliger flyers ontworpen (zie punt 5 in 
begroting. 
  
Coördinatie uitvoering en beheer: Dit betreft de algemene coördinatie zoals het voortzetten van de 
organisatie en het werven en begeleiden van medewerkers en vrijwilligers. Daarnaast diverse 
activiteiten zoals het ontwikkelen en coördineren van (nieuwe) initiatieven op het terrein van 
bewustwording. De coördinatoren krijgen een vrijwilligersvergoeding (punt 1 in begroting).  
Andere algemene kosten zijn vermeld onder punt 6 in de begroting, o.a. een 
aansprakelijkheidsverzekering en congres & kantoorkosten.  
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Activiteit Organisatie    Wanneer   
• Voortzetten van de energiecoöperatie  
• Coöperatief organiseren   
• Website bijhouden    
• Betrekken van bewoners en werven van vrijwilligers   
• Communicatie naar bewoners   
• Ontwikkelen van nieuwe initiatieven t.a.v. bewustwording   
• Samenwerken in de regio  

  
Continu   

 
  
  
  
Ad 2) Het leveren van een bijdrage in het verduurzamen van de woningvoorraad  

(koop zowel als (sociale) huur).  
  
Het verduurzamen van de woningvoorraad, zowel koop als (sociale)huur, en de voorbereiding op het 
aardgasvrij maken van Amsterdam, ziet Weesp Eco Energie als een gemeenschappelijke opgave van 
gemeente en eigenaar. De energiecoöperatie informeert en ondersteunt de bewoners in dit proces.   
De diversiteit van de woningen vraagt veel maatwerk en dientengevolge om een persoonlijke 
benadering van de bewoners. Als energiecoöperatie kunnen we hierin een rol spelen door 
bewustwording te creëren en bewoners te informeren.   
Door juist het bewonersperspectief als uitgangspunt te kiezen krijgt de bewoner een ’eigen’ stem in 
de energietransitie.  
Voor het persoonlijk benaderen van de bewoners spelen de energiecoaches van de coöperatie een 
belangrijke rol. Een coach is een betrokken bewoner, een ervaringsdeskundige of een vrijwillige 
professional, beschikbaar voor gesprekken met bewoners over de mogelijkheden van 
energiebesparing.  Zij richten zich op eigenaren van woningen en op huurders.   
  
De energiecoaches onderzoeken met de bewoners de (on)mogelijkheden van hun woning om het 
energieverbruik terug te dringen door middel van vloer-, grond- spouw-, dak en glasisolatie. Tevens 
worden de mogelijkheden voor het plaatsen van zonne- en infraroodpanelen en een warmtepomp 
meegenomen.  Er wordt een stappen- en verduurzamingsplan opgesteld.  Daarnaast krijgt de 
bewoner besparingstips aangereikt. Dit betreft vanuit 24 vaste gedragsmaatregelen maatwerk per 
bewoner, zoals korter douchen, de thermosstaat lager zetten ed. Ook krijgt de bewoner informatie 
over kleine maatregelen, zoals het aanbrengen van radiatorfolie, een zuinige douchekop, of het 
verlagen van de watertemperatuur van de CV.    
Met bewoners van (sociale)huurwoningen wordt een energiebesparingsplan opgesteld. Hierin 
worden kleine maatregelen en adviezen voor aanpassing van gedrag opgenomen.   
De inzet van energiecoaches voor huurders van de woningcorporatie Ymere gebeurt sinds 2020 in 
nauwe samenwerking met Ymere. De energiecoach kan aan huurders van Ymere bespaarartikelen 
uitreiken. Ymere bekostigt de werving en het promotiemateriaal. Ymere heeft ook in 2023 de 
intentie om aan de coöperatie de kosten te betalen van een deel van de kosten van de coördinator, 
inzet van de energiecoach en de bespaarartikelen te betalen.  (zie 10a en 10b begroting onder 
Ymere).    
Sinds 2020 werken Ymere, Versa en de energiecoöperatie nauw samen. Doel is om bewoners met 
een sociale huurwoning beter te bereiken. En specifiek om een aanbod te doen aan de bewoners van 
woningen met een laag energielabel, aansluitend bij de planning van Ymere ten aanzien van 
verduurzaming van woonblokken in Weesp. Medio 2022 heeft Versa de Fixbrigade opgezet. Onze 
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energiecoaches en medewerkers van Versa hebben de werkprocessen op elkaar afgestemd en er 
vindt viceversa een “warme” doorverwijzing plaats van bewoners.   
  
De coöperatie neemt deel aan de specifieke duurzaamheidsacties van de gemeente Amsterdam, 
zoals de collectieve inkoopactie isolatie. Bewoners van Weesp kunnen daarnaast ook deelnemen aan 
de regionale inkoopcampagnes van Energie Verbonden. De samenwerkende energiecoöperaties 
organiseren collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, sedumdaken en voor isolatiemaatregelen. 
De vooraf geselecteerde bedrijven die de maatregelen uitvoeren hebben een betrouwbaar aanbod, 
een scherpe prijs en goede service voor bewoners. De actie moet de drempel verlagen zodat de 
woningeigenaar maatregelen neemt om de woning te verduurzamen. Er wordt gestimuleerd om een 
afspraak te maken met een energiecoach om helder te krijgen wat de energiestaat is van de woning.  
  
Beoogd wordt het team van 25 energiecoaches in 2023 te handhaven.  In de begroting wordt 
rekening gehouden met een verloop van 3 coaches. Deze zullen indien nodig worden vervangen. De 
coaches volgen vervolgopleidingen en krijgen bijscholingen in nieuwe ontwikkelingen bv. 
warmtepomp (punt 8 begroting).  
Huiseigenaren kunnen door een energiecoach een warmtescan laten maken. Dit kan alleen worden 
uitgevoerd in de wintermaanden als een woning wordt verwarmd. De energiecoaches gebruiken de 
warmtescan om aan te tonen waar warmteverlies optreedt en waar isolatiemaatregelen wenselijk 
zijn. De aanvrager betaalt een bijdrage voor de warmtescan, hiervan wordt een extra camera 
bekostigd.   
  
De energiecoachgesprekken vinden plaats bij bewoners thuis. In 2023 zetten we deze gesprekken 
voort. Het streven is om bij 300 woningen coachgesprekken te laten plaatsvinden en 100 
warmtescans te doen (punt 9 in begroting). Voor alle energiecoachgesprekken en warmtescans 
ontvangt de energiecoach een vrijwilligersvergoeding.    
De bijeenkomsten voor overleg en opleiding van de energiecoaches vinden plaats in de bibliotheek. 
Er worden kosten voor de huur van de ruimte en voor koffie/thee in rekening gebracht (punt 8 
begroting).  
De coördinatie en ontwikkeling van alle activiteiten die bijdragen aan energiebesparing wordt gedaan 
door de coördinator energiebesparing (punt 7 in begroting). Dit is ook in 2023 een betaalde kracht 
die onder andere zorg draagt voor het werven, het (laten) opleiden, bijscholen en begeleiden van de 
energiecoaches, het promoten van energiecoachgesprekken en het coördineren van de inzet van 
energiecoaches door een match te realiseren tussen vraag en aanbod.  Tevens ontwikkelt en 
implementeert de coördinator nieuwe initiatieven (zoals het terugdringen van energiearmoede) en 
onderhoudt netwerkcontacten. Omdat deze coördinator voor slechts voor een beperkt aantal uren in 
de begroting staat en de werkzaamheden zowel qua volume per deeltaak (uitvoering) als qua 
kwaliteitsniveau toenemen, zal Weesp Eco Energie voor de uitbreiding van de uren aparte 
programmasubsidies aanvragen.   
Energie armoede:  
Medio 2022 is er acuut een grote energiecrisis ontstaan, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne 
en de sterke verhoging van de prijzen van ons gas en energie. Deze crisis raakt de gehele 
bevolking, maar specifiek de groep inwoners met een laag inkomen wordt extra geraakt.   
Vanaf november 2022 is er vanuit stadsgebied Weesp, vanuit de gemeente, een samenwerking 
opgestart van meerdere partijen. Weesp Eco Energie/ Weesp Duurzaam is gevraagd om deel te 
nemen in twee van de 4 werkgroepen en zal de werkgroep middellange termijn gaan voorzitten.  
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Omdat alle investeringen in energiebesparing (zoals isoleren) en energieopwekking (meestal 
zonnepanelen) kostentechnisch eenmalig zijn maar wel een blijvend effect hebben (structurele 
sterke verlaging van de energierekening), past deze aanpak volledig in de visie van Weesp Eco 
Energie/ Weesp Duurzaam. Wij willen ons hier dan ook graag voor inzetten. Indien we ook in de 
uitvoering gaan participeren, zullen we daarvoor apart middelen gaan aanvragen.   
  
  

Activiteit Energiebesparing   Van  Tot  

opleiden 3 energiecoaches   
Vervolgopleidingen huidige coaches  

Indien nodig  
continu  

  

Energiecoachgesprekken  300 woningen   
Energiecoachgesprekken 100 huurwoningen Ymere  
Warmtescans 100  

continu  
continu  
continu  
januari  
oktober  

  
  
  
maart  
eind december  

Campagne collectieve inkoop zonnepanelen  
Campagne collectieve inkoop isolatiematerialen  

continu   
continu   

  

  
  
Ad 3) Het bevorderen van participatie van burgers in de energietransitie   
De coöperatie zal concrete informatie en meer bekendheid geven aan de energietransitie in de 
breedste zin.   
De coöperatie heeft een belangrijke rol in de toegankelijkheid en beschikbaarheid van informatie 
voor bewoners. Veel bewoners willen naast concrete informatie over energiebesparing, meer weten 
over gemeentelijk beleid, subsidieregelingen, maar ook over het klimaatakkoord, de energietransitie, 
de ontwikkelingen op het gebied van de warmtetransitie, de regionale energiestrategie enzovoort. In 
wezen komt alle informatie lokaal samen bij bewoners. Daarom blijven we als energiecoöperatie ook 
in 2023 lokaal investeren in deze informatievoorziening.  
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Dit doen we door middel van:  
- Het geven van informatie en adviezen op het gebied van de energietransitie op de website van de 
het coöperatie   
- Het organiseren van ca twee maandelijkse informatiebijeenkomsten (Themabijeenkomst) (punt 12 
begroting).  En een wekelijks inloopspreekuur in de bibliotheek.   
- Daar waar mogelijk participeren bij activiteiten in het kader van duurzaamheid.   
- De coöperatie is in 2022 begonnen met het organiseren van straat- en wijkgesprekken (wijk Zuid, de 
Klomp) en wil dat in 2023 continueren en intensiveren. Dit in overleg met gemeente met welke 
intensiteit en diepgang deze aanpak zal gaan plaatsvinden   
Het streven is om middels concrete informatie van energiecoaches en buurtbewoners, te komen tot 
een wijkgerichte aanpak. Zodat bewoners participeren in de energietransitie en door middel van 
energiebesparing worden voorbereid op de warmtetransitie. Vanuit de energiecoöperatie werven we 
in de straat of wijk ambassadeurs en stimuleren we bewoners om samen met buren, straten en 
buurten de energietransitie te verkennen en concrete maatregelen op te pakken. Een straatgesprek 
begint met een ambassadeur, een persoon die het initiatief wil nemen om de bewoners uit de straat 
te mobiliseren. De energiecoöperatie zet de coördinator straat/wijkgesprekken en tevens 
energiecoaches in, om daadwerkelijk te starten en te ondersteunen bij de uitvoering in de stappen 
van straatgesprek naar straatproject.  Op dit moment ligt de focus op de wijk “De Klomp” waar in 
2022 reeds een duurzaamheidsbeweging op gang gebracht is en die we graag willen voortzetten met 
de bewoners.  In 2023 willen we in overleg met de gemeente in een andere wijk hetzelfde op gang 
brengen.  
Een professionele coördinator straat/wijkgesprekken zal de voortzetting van de Klomp coördineren 
en nieuwe initiatieven ontwikkelen. (punt 11 in begroting). Daarnaast zal voor de nieuwe activiteiten 
ook subsidie worden aangevraagd bij de provincie Noord-Holland en/of een 
project/programmasubsidie bij de Gemeente Amsterdam.   
  
  

Activiteit Thema- en informatiebijeenkomsten     Wanneer  
Wekelijks inloopspreekuur   continu  
Twee maandelijks themabijeenkomst    continu  

  
Activiteit Straat- en wijkgesprekken    Wanneer  
Werven ambassadeurs  continu  
Inzet energiecoaches bij Straat- en wijkgesprekken  Continu   

 
  
  
Ad 4. Het opwekken van lokale duurzame energie middels Zonneprojecten via de nieuwe 
postcoderoosregeling (PCR++).  
Er is bij de gemeente in 2022 subsidie aangevraagd voor het inzichtelijk maken welke zonne-
installaties haalbaar zijn op daken op het industrieterrein Hogewey te Weesp, getiteld “Haalbaarheid 
collectieve energieopwekking Weesp 2022”, t.b.v. inwoners van de postcode rondom de 
opweklocaties (ingediend in het kader van Ruimte voor duurzaam Initiatief, bekend onder referentie 
nummer 2812-8523).  
In het verlengde van deze aanvraag zal in 2023 een vervolgsubsidie aangevraagd worden zodat in dat 
jaar zonneproject WeespserZon2023 gerealiseerd kan gaan worden. In 2023 zal ook bij de provincie 
subsidie worden aangevraagd in het kader van zon-opwekking.   
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BEGROTING Weesp Eco Energie 2023     
      
Inkomsten     
Gemeente Amsterdam   €                  81.500    
Ymere *  (*Intentie 2023)  €                  13.245    
      
      
Uitgaven     
Organisatie  Gemeente   
coördinatie uitvoering & beheer (1)  €                    9.000    
administratieve ondersteuning (2)  €                    6.700    
financiële administratie (3)  €                    7.000    
contributie / abonnementen (4)  €                    3.000    
publiciteit (5)   €                    7.400    
algemene kosten en verzekeringen (6)  €                    2.700    
Totaal Organisatie  €                  35.800    
      
      
Energiebewustzijn en -besparing Gemeente Ymere* 
coördinatie energiebesparing (7)  €                  20.625   €       6.655  
basis- en vervolgopleiding energiecoaches koop en huur (8)  €                    6.500    
energiecoachgesprekken en warmtescans woningen (9)  €                  10.125    

energiecoachgesprekken  huurders Ymere (10a)    €       1.750  
bespaarartikelen huurders Ymere (10b)    €       4.840  
coördinator ondersteuning straat/ wijkgesprekken (11)  €                    6.050    

(thema)Bijeenkomsten (12)  €                    2.400    
Totaal Energiebewustzijn en -besparing  €                  45.700   €    13.245  
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Toelichting Begroting 2023:  
  
1. Algehele organisatie/nieuwe ontwikkelingen/wervingscampagnes leden en coaches: 5 personen 

vwverg.  pp max €5 / uur, max €1.800 p/j 
2. Administratieve ondersteuning: door een betaalde kracht die o.a. kennis heeft van het Econobis 

systeem, 4 uur/week a €30 ex BTW/uur, totaal €6680 incl BTW  
3. Financiële administratie: door een administratiekantoor. Boekhouding, belastingaangiftes, 

jaarrekening opmaken, kosten boekhoudprogramma. €4.000 (incl btw) Accountant €3.000 incl 
BTW.  

4. Contributie en abonnementen: Lidmaatschap Energie Samen €100, HOOM (licencie Hoomdossier 
) €375, E-herkenning €100, Neostrada €200, Econobis cat 5 €2.178, VEI-NH. Allen incl BTW  

5. Publiciteit: beheer website, koppelingen website en redactie op basis van vwverg €1800. 
Drukwerk (werving: flyer poster ) en advertenties €750. Betaalde coördinator tbv Promotie en 
communicatie (2 uur per week a €50 x 40 weken =  €4.000 ex BTW. €4.840 incl BTW.   

6. Algemene kosten en verzekeringen: oa papier en printerinkt bestuur: €60 x 4, 
aansprakelijkheidsverzekeringen bestuur €560 , reiskosten €100 oa ivm vergaderingen en 
opleidingen. Attenties medewerkers €35 x €12. Congres/kantoorkosten € 1500    

7. Coördinatie energiebesparing: De coördinatie en ontwikkeling van alle activiteiten die bijdragen 
aan energiebesparing wordt gedaan door de coördinator energiebesparing. Dit is een  betaalde 
medewerker. 7,4 uur/week, € 50 x 46 wkn = €17.045 ex BTW, €20. 625 incl BTW.  

8. Energiecoaches: drie nieuwe coaches basisopleiding  a €500 x 3 = €1500,  Vervolglopleidingen a 
€180, HOOMdossier (3x = €540), warmtescan (5x = €900), bijscholing warmtepomp (5x= €900), 
online coachgesprekken (3x = €540), VOG 3 coaches €120. en aanschaf scholingsmateriaal €500 . 
Huur ruimte bibliotheek 4 x opl, 6 x bijeenkomst coaches 1500 euro. 

9. Energiecoachgesprekken bij bewoners thuis. De energiecoach krijgt een vrijwilligersvergoeding.  
10a Energiecoachgesprekken en bespaarartikelen huurders Ymere  
10b Artikelen energiebesparing huurders Ymere 
11 Coördinator  straat- en wijkgesprekken: 2 uur per week a €50 x 50 wkn, €5.000 ex BTW €6.050 incl 
BTW.  
12.Themabijeenkomsten zaalhuur en kosten van thee/koffie  
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1. DOCUMENT GESCHIEDENIS 
Versie Datum Beschrijving Auteur(s) 
    

    

    

 
 


