Programma Haarlemmermeer Duurzaam

Formulier Verduurzaming Woon-zorg initiatieven
Kleinschalige woon-zorg initiatieven kunnen voor het verduurzamen van het vastgoed
een bijdrage krijgen van het Programma Duurzaam 2015-2018 van de gemeente Haarlemmermeer.
Het programma wil hiermee ook sociale duurzaamheid in Haarlemmermeer ondersteunen. Daarom is
tot 2018 in totaal € 200.000 beschikbaar gesteld voor kleinschalige woon-zorg initiatieven.
De bijdrage is maximaal 50% van het bedrag dat geïnvesteerd wordt aan verduurzaming en met een
maximum van € 40.000 per organisatie. Het initiatief moeten aan verschillende voorwaarden voldoen
om in aanmerking te komen:
-

De verduurzaming zorgt ervoor dat het vastgoed minimaal energieneutraal wordt.
Het is een initiatief zonder winstoogmerk.
Het moet een particulier initiatief zijn dat eventueel door een stichting of vereniging wordt
beheerd.
De aanvraag betreft een investering die meerdere jaren meegaat. Bijvoorbeeld een warmte
installatie of het opwekken van duurzame energie.
Er moet duidelijk zijn wat de rendementen zijn van de extra duurzaamheidsinvestering op de
exploitatie.
Een positief advies van Meermaker.
Een positief advies vanuit de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en
Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) van de Gemeente. Het Programmateam legt
het voorstel aan hen voor.

Om in aanmerking te komen moet onderstaande formulier volledig ingevuld en ingediend worden.
Aanvragen kunnen nog tot en met 31 december 2017 ingediend worden maar dienen voor november
2018 uitgevoerd te zijn. Na uitvoering zal de gemeente om een rapportage vragen van de resultaten.
De aanvraag kunt u versturen naar: duurzaam@haarlemmermeer.nl.

1. Contactpersoon:
Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:
2. Omschrijving Initiatief
Naam:
Adres:
Beschrijving:
Aantal bewoners met een beperking:
3. Omschrijving van verduurzaming:
Doelstelling:
Maatregelen:
4. Planning:
(beknopt overzicht van de planning)
5. Begroting:

(uitgaven en inkomsten, welke andere partijen dragen bij)
6. Aanvraag:
(welk bedrag wordt aan de gemeente gevraagd. De bijdrage die gevraagd wordt aan de gemeente
moeten aan harde investeringsmaatregelen gekoppeld kunnen worden)
7. Baten van de duurzaamheidsinvestering:
(geef aan welke rendementen de extra investeringen in duurzaamheid hebben op de exploitatie, zowel
financieel als andere effecten). Denk hierbij aan minder energieverbruik, hogere restwaarde, beter
binnenklimaat, etc. Probeer dit te kwantificeren)

