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Kennisnemen van: 
ons besluit om de intentie uit te spreken om invulling te geven aan de inzet van een 
energiecoach, waarbij we beginnen met een pilot met de bouwvereniging voor de inzet van 
een energiecoach in de binnenstad. 

Beste raadsleden, 

Het college wil graag een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen op zowel 
klimaatgebied als op het vlak van armoedebestrijding. Het inzetten van een energiecoach 
draagt bij aan energiebesparing en aan geld besparen en slaat een brug tussen fysiek en 
sociaal domein. In dat kader hebben wij samen met de gemeente Waadhoeke de 
mogelijkheden onderzocht voor de inzet van een energiecoach. In deze brief informeren wij 
u hierover. 

Op weg naar een sociale energietransitie 
Ongeveer 10% van de huishoudens houden onvoldoende geld over voor het betalen van de 
energierekening. Vooral huishoudens met een laag inkomen dreigen in een onhoudbare 
situatie terecht te komen. Gemeenten zijn daarom gebaat bij een aanpak die praktische 
oplossingen biedt om een energierekening bij huishoudens met een smalle beurs omlaag te 
brengen. De inzet van een energiecoach is zo'n aanpak. 
Samen met de gemeente Waadhoeke hebben we een projectleider aangesteld die 
onderzocht heeft hoe we hier in beide gemeenten vorm aan zouden kunnen geven. Dit heeft 
geresulteerd in het adviesrapport "Op weg naar een sociale energietransitie". Deze notitie 
biedt een perspectief en aanzet voor een praktische aanpak. Het advies is om in beide 
gemeenten te starten met een verschillende pilot waarvan de uitkomst perspectief en 
handvatten moet bieden voor de inbedding van een eventuele structurele aanpak. In 
Harlingen gaat het om een pilot, waarbij samen met de Bouwvereniging een energiecoach 
wordt ingezet in de binnenstad. 

De energiecoach 
Een energiecoach kan een duidelijke rol spelen door inwoners met een smalle beurs te 
bereiken. Hij of zij helpt inwoners bij het besparen van energie (inzicht en gedrag) en het 
aanbrengen van kleine bespaarmaatregelen (e.g. ledlampen, tochtstrip, radiatorfolie, 
waterbesparende douchekop). Naast dat energiebesparing rechtstreeks in de portemonnee 
wordt gevoeld, kan de energiecoach ook een waardevolle rol spelen bij het eerder 
signaleren van risicovolle schulden. Hierdoor worden inwoners eerder geholpen. Dat helpt 



de gemeenten, woningcorporaties en betrokken {sociale) partijen bij de aanpak van 
armoede-en schuldenproblematiek. Ook heeft de provincie als doel gesteld om een 
provinciebreed team van energiecoaches te realiseren. Een inbedding van energiecoaching 
in Harlingen en Waadhoeke draagt hier aan bij. Om inwoners zo goed mogelijk te helpen is 
het belangrijk dat betrokken partijen samenwerken. Denk hierbij aan de gebiedsteams, 
schuldhulpverlening, De Skûle, woningbouwvereniging, maatschappelijke organisaties, 
energiebedrijven, kennis-en onderwijsinstellingen en ondernemers. Door samen te werken 
met sociale partijen ontstaan korte lijnen en kan eerder worden ingespeeld, bijvoorbeeld op 
risicovolle schulden. 

De pilot 
Door te beginnen met een pilot ontstaan handvatten en perspectief voor de inbedding van 
een eventuele structurele aanpak. De ervaringen uit de pilots in beide gemeenten bieden de 
benodigdheden om te kiezen of en zo ja, hoe de gemeenten structurele invulling aan de 
inzet van een energiecoach kunnen geven. 
Omdat de Bouwvereniging in de binnenstad nagenoeg geen zonnepanelen kan plaatsen 
vanwege beschermd stadsgezicht, is de inzet van een energiecoach opgenomen in de 
prestatieafspraken die het college voor dit jaar heeft gemaakt met de Bouw- en 
huurdersvereniging. In de prestatieafspraken van 2020 is opgenomen dat de gemeente 
samen met de Bouwvereniging een pilot wil starten voor de inzet van een energiecoach bij 
minima. Voor de partijen is dit belangrijk in de besparing van de woonlasten. De 
Bouwvereniging ziet dit als een tegemoetkoming voor het niet kunnen plaatsen van 
zonnepanelen in de binnenstad 

Financiën 
De definitieve begroting voor de pilot in Harlingen is nog niet klaar. Wel is duidelijk dat het 
om een eenmalig bedrag gaat van dik 40.000 euro. Een groot deel hiervan neemt de 
Bouwvereniging voor haar rekening. Daarnaast heeft de Provincie financiering toegezegd. 
Voor de gemeente blijft een bedrag over van 10 tot 15.000 euro. Dit betalen wij eenmalig 

uit diverse reguliere begrotingsposten. 
Als we later definitief kiezen voor een structurele inzet van de energiecoach, zullen we daar 
{ca.€ 30.000 per jaar) nog dekking voor moeten zoeken. 

Wij gaan er vanuit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
We zullen de pers op de hoogte brengen van dit project en binnenkort een ludieke actie 
starten om het onder de aandacht van de bevolking te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
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