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Inleiding
Conform de opdracht die aan de projectgroep Burgerkracht is verstrekt, heeft deze projectgroep een
visiedocument opgeleverd: het visiedocument Inwonerkracht. Dit document ligt nu voor de tweede
bespreking bij de Raadsklankbordgroep.
Visie in ontwikkeling
De visie op inwonerkracht is een doorvertaling van de uitgangspunten en principes uit het visiedocument
‘Ruimte!’ op het onderwerp inwonerkracht in de nieuw te vormen gemeente. Er wordt beschreven hoe we
in Het Hogeland willen omgaan met de kracht van inwoners. Daarbij wordt in deze visie nadrukkelijk
aandacht gegeven aan de verschillende rollen van de gemeente in relatie tot inwonerkracht. Verder is
nader geanalyseerd en uitgewerkt hoe inwonerkracht van invloed is op de doelen als gemeente. Daarbij is
ook goed gekeken naar de lokale context en gebruik gemaakt van concrete voorbeelden.
Betrokkenheid inwoners en maatschappelijke organisaties
Bij de ontwikkeling van de visie zijn maatschappelijke organisaties nadrukkelijk betrokken. De bijlage bij het
visiedocument geeft daarvan een korte impressie. Ook is via een enquête inbreng gevraagd van inwoners.
De respons daarop is verwerkt in de visie. Op die manier heeft de projectgroep gezorgd voor de verbinding
tussen de ambtelijke ontwikkeling van de visie en de samenleving.
Het visiedocument zoals dat er nu ligt is vooral bedoeld als basisdocument voor een gemeentelijke
organisatie die ruimte wil geven aan inwonerkracht. Deze visie vraagt om verdere uitwerking in werkwijzen
voor de nieuwe organisatie. Dat is het doel in de volgende fase van het project Inwonerkracht. Juist bij die
fase waarin de visie wordt doorontwikkeld in concrete werkwijzen ligt het voor de hand om opnieuw naar
de inwoners en maatschappelijke organisaties te gaan en deze te betrekken. Want precies in die uitwerking
ligt voor de gemeente én voor de inwoners de kans om het verschil te maken als het gaat om
inwonerkracht.
Vervolg
Het visiedocument is met instemming besproken in de Stuurgroep en ligt nu voor bespreking in de
Raadsklankbordgroep. Vervolgens zal het, na advisering vanuit de Raadsklankbordgroep, ter vaststelling
aan de raden worden voorgelegd.
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