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Pilot discussieplatform Argu - Motie Burger Beslist Mee 2

Voorgesteld besluit
1. Gedurende 2016 een pilot te doen met het online discussieplatform Argu.

Samenvatting
De motie "Burger Beslist Mee 2" roept het college op "aanpassingen te maken aan de
gemeentelijke website, dat per project of per dossier de mogelijkheid ontstaat tot
het uitwisselen van ideeën met en door de burger, en mensen zich kunnen
aanmelden om per e -mail geattendeerd te worden over voortgang en wijziging van
projecten".
In reactie op deze motie stellen we voor gedurende 2016 een pilot te doen met het
onlinediscussieplatform Argu. Het bedrijf Argu is een kleine start -up van studenten
aan de universiteit Utrecht. Hun platform biedt de mogelijkheid om op een
geordende manier (met voor- en tegenargumenten) te discussiëren over
maatschappelijke vraagstukken. De kosten voor een experiment met dit platform
zijn ongeveer C 20.000,-.
Een pilot met Argu heeft onze voorkeur boven het aanpassen van de gemeentelijke
website. De gemeentelijke website heeft namelijk andere doelen. De website is
primair bedoeld voor informatievoorziening en dienstverlening. Bovendien past het
ontwikkelen van eigen software niet in ons ICT-beleid.
Nadeel van een apart platform is dat we geen gebruik kunnen maken van de
reguliere bezoekersstroom van de gemeentelijke website. Mede daarom stellen we
een pilot voor. Gedurende 2016 bekijken we in hoeverre dit discussieplatform in
bestaande of aanstaande beleidsprocessen meerwaarde oplevert ten opzichte van
ons huidige instrumentarium.

Inleiding
Op 1 juli 2015 is - tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 - unaniem de
motie "Burger Beslist Mee 2" aangenomen. De motie draagt het college van B&W op
"aanpassingen te maken aan de gemeentelijke website, dat per project of per
dossier de mogelijkheid ontstaat tot uitwisselen van ideeën met en door de burger,
en mensen zich kunnen aanmelden om per email geattendeerd te worden over
voortgang en wijziging van projecten".

Doelstelling
Door middel van dit raadsvoorstel geven we concreet invulling de opdracht om
uitwisselen van ideeën met en door inwoners mogelijk te maken. We willen ervaring
opdoen met nieuwe digitale mogelijkheden en onderzoeken of deze meerwaarde
hebben ten opzichte van bestaande mogelijkheden van inspraak, participatie,
onderzoek, maatschappelijk debat en (digitale) informatie-uitwisseling.

Pagina 1/5

0 .

MIX
P8pler

FSC FSCr CO13230

Datum
Ons kenmerk

2 februari 2016

SBC/1564221

Argumenten
1.1 Een discussieplatform past bij onze ambities rondom innovatie, inwoner-

participatie en Open Bestuursstijl
We hebben positief geadviseerd over deze motie. De oproep past namelijk prima bij
onze ambities op het gebied van Open Bestuursstijl, participatie van inwoners en een
innovatieve gemeentelijke organisatie.

1.2 Het aanpassen van de gemeentelijke website is onwenselijk
De motie roept heel specifiek op om aanpassingen te doen aan de gemeentelijke
website. Dit raden we om twee redenen af.
Ten eerste hebben we ervoor gekozen de website gefocust in te zetten als platform
voor dienstverlening en als informatiekanaal. Bovendien past dit niet binnen ons
ICT beleid (ICT op Orde). Dit beleid is door de Drechtraad is vastgesteld. ICT op
Orde bevat een meerjarenplan om onze ICT-infrastructuur op orde te krijgen.
Daarbij zijn strakke kaders vastgesteld. Eén van die kaders is dat we (gemeente of
regio) zelf geen software ontwikkelen. We maken gebruik van producten en diensten
die op de markt aanwezig zijn. Alleen wanneer bestaande producten of diensten niet
aan onze vraag voldoen, laten we software ontwikkelen door een marktpartij. Deze
keuze hebben we gemaakt omdat het ontwikkelen van software geen overheidstaak
is. De markt is beter en sneller in staat om digitale instrumenten te onderhouden en
aan te passen aan veranderende omstandigheden (technisch, maar ook qua wet- en
regelgeving).

1.3 Argu is specifiek genoemd tijdens de bespreking van de motie
Tijdens de bespreking van de motie is één concreet alternatief genoemd voor het
aanpassen van de gemeentelijke website. Dit betreft Argu, een kleine start -up van
studenten aan de Universiteit Utrecht. Argu doet ook mee aan de Democratic
Challenge van het ministerie van BZK. Met de Democratic Challenge zoekt BZK
innovatieve manieren om de democratie in ons land te verrijken en te verstevigeni.
Argu voldoet aan deze ambitie. Het is een digitaal instrument waarop een pagina
wordt aangemaakt voor Dordrecht. Deze pagina is herkenbaar door middel van ons
logo, foto's van de stad en vanzelfsprekend ook door de vraagstukken en ideeën.
Deze vraagstukken en ideeën worden ingebracht door bewoners, door politieke
partijen of door ons als gemeente. De vraagstukken en ideeën zijn daardoor
gebaseerd op actuele/lokale maatschappelijke vraagstukken. Gebruikers van het
forum discussiëren over de vraagstukken en ideeën door argumenten voor en tegen
in te brengen. Daarnaast kunnen gebruikers stemmen op goede argumenten. Deze
krijgen daardoor meer gewicht.
Het grootste voordeel van deze opzet is dat het debat redelijk gestructureerd en
ordelijk plaatsvindt. Voor meer informatie over Argu verwijzen we u naar
www.arqu.co.

1.4 Door gebruik te maken van Argu zijn de ontwikkel- en beheerkosten laag
Gebruik maken van bestaande software heeft ook als voordeel dat de investeringen
beperkt zijn. Dat geldt enerzijds voor de aanloopkosten. Kosten voor bouw van het
platform worden namelijk gedragen door de marktpartij. Voor ons als afnemer is er
daardoor een klein risico dat we investeren in iets wat uiteindelijk niet goed blijkt te
werken of wat niet aan de behoefte voldoet.
1 Dordrecht doet mee aan de Democratic Challenge met "Placemakinq"
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Anderzijds geldt dit ook voor de kosten voor het beheer van het platform. Wanneer
we aanpassingen doen aan de website en/of gebruik maken van social media moeten
we veel strakker gaan monitoren wat er (ook door anderen) wordt geplaatst.
Wanneer we gebruik maken van de diensten van Argu verzorgen zij het
contentbeheer. Argu zorgt ervoor dat het debat ordelijk en respectvol verloopt.
Daartoe heeft Argu qebruikersvoorwaarden opgesteld. Als reacties van gebruikers in
strijd zijn met deze voorwaarden worden die reacties door Argu verwijderd of
Tot slot kunnen we Argu vragen om (de inhoud van) raadsvoorstellen te vertalen in
maatschappelijke vraagstukken of ideeën. In dat geval plaatst Argu deze namens
ons op de website en kunnen inwoners via het platform meediscussiëren over het
raadsvoorstel.

1.5 Een pilot biedt ons de gelegenheid te onderzoeken of dit platform werkt
Tot slot: we kiezen er bewust voor een pilot te doen. Zoals gezegd is Argu een
start -up van studenten aan de Universiteit Utrecht. Op dit moment wordt het
discussieplatform nog door een beperkt aantal gemeenten (Houten en Lelystad)
gebruikt. Daardoor weten we niet in hoeverre dit discussieplatform in bestaande of
aanstaande beleidsprocessen meerwaarde oplevert ten opzichte van ons huidige
instrumentarium. Tijdens de pilot doen we hier ervaring mee op. Daarbij kijken we
specifiek ook naar de mogelijkheden om het discussieplatform in te zetten bij het
ontwikkelen van een Lange Termijn Perspectief. Hierover is op 13 januari 2016 een
themasessie gehouden.
Kanttekeningen en risico's

1.1 Het is nu al mogelijk om geattendeerd te worden op de voortgang van projecten
Dit voorstel beperkt zich tot een pilot om ideeën uit te wisselen met en door de
inwoners. De motie roept er ook toe op dat inwoners op de hoogte worden gehouden
van projecten et cetera. Deze functionaliteit bestaat al. Op de gemeentelijke website
staan verwijzingen naar verschillende projecten, programma's en dossiers. Veelal
hebben zij een eigen website met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om je aan te
melden op een nieuwsbrief. Voorbeelden zijn Dordt duurzaam, Dordt werkt, Nieuwe
Dordtse Biesbosch, Dordtse Ruimte en Dordt aan Zet.
Naast het werken met nieuwsbrieven, zijn we ook actief op social media. We zijn
actief op LinkedIn, YouTube, Twitter en Facebook. Inwoners kunnen de
gemeentelijke Facebook-pagina liken. Daardoor krijgen inwoners berichten die wij
plaatsen te zien op zijn of haar tijdlijn.

1.2 Discussie is ook mogelijk via social media
Op het internet bestaan talloze vormen van maatschappelijk debat. De afgelopen
twee decennia heeft dit een enorme vlucht genomen. Iedereen die daar behoefte aan
heeft kan op talloze plekken ne op verschillende manieren zijn of haar mening over
van alles en nog wat ventileren. Denk aan bijvoorbeeld social media, blogs en vlogs,
online petities etc.. Ook bieden nieuws- en opiniesites mogelijkheid tot reageren.
Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook op gemeentelijke schaal bestaan
dergelijke mogelijkheden.
Daarom hebben we - naast de verkenning van de mogelijkheden om de
gemeentelijke website aan te passen - ook gekeken of we bestaande platformen in
kunnen zetten voor het uitwisselen van ideeën met en door bewoners. Hoewel we in
het verleden al digitale instrumenten hebben ingezet voor inspraak-, onderzoeks- en
participatietrajecten kiezen we hier niet voor. We hebben namelijk geen actief beleid
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om gericht en gestructureerd gebruik te maken van online instrumenten die
maatschappelijk debat stimuleren. Social media zetten we vooral in om informatie te
delen en voor positieve beeldvorming over de stad Dordrecht.

1.3 Open Source-software geniet indien mogelijk de voorkeur
Bij het uitwerken van de motie hebben we verder onderzocht of het mogelijk is
gebruik te maken van open source software2. Dit ligt voor de hand, omdat de
Rijksoverheid het gebruik van open source software door overheden aanraadt.
Echter, uit onze korte marktverkenning blijkt dat er geen open source instrumenten
zijn met een vergelijkbare indeling waarbij argumenten voor en tegen overzichtelijk
worden gerubriceerd. Daarom is het gebruik van open source software naar onze
mening niet mogelijk. In dit geval kiezen we voor een bestaande aanbieder, Argu.

1.4 Bij een nieuw platform is het lastiger om bezoek te genereren
Vanuit het principe "Go where the traffic is" ligt de keuze voor een apart
discussieplatform, los van de gemeentelijke website niet voor de hand. Het is anders
gezegd niet vanzelfsprekend dat inwoners dit discussieplatform bezoeken. Mede
daarom kiezen we voor een pilot van een jaar.
Om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken is een actieve houding van
gemeente, gemeenteraadsleden en politieke partijen nodig. Daartoe krijgen alle
fracties een account. Daarmee kunnen zij zelf vraagstukken en ideeën plaatsen. Ook
kunnen ze hun standpunt kenbaar maken over vraagstukken die door anderen
worden geplaatst. Verder stimuleren we gebruik van het forum door met enige
regelmaat (de inhoud) van een raadsvoorstel te vertalen in een vraagstuk of idee
met argumenten voor en tegen.
Tot slot zetten we onze bestaande communicatiemiddelen - waaronder de
gemeentelijke website - in om zoveel mogelijk mensen naar het online platform te
leiden.

Kosten en dekking
Het voorstel is maximaal C 20.000,- voor de pilot van één jaar te reserveren. Dit is
naar ons idee in proportie, gezien de eerdere ervaringen met bijvoorbeeld
Begrotingswijzer en Bezuinigingskeuzes.nl. Binnen bestaande budgetten voor
organisatieontwikkeling is hiervoor ruimte.

Duurzaamheid
Het voorstel is duurzaam, omdat het digitaal werkt. Duurzaamheid is een zeer
geschikt thema om in het digitale platform aan de hand van vraagstukken of ideeën
in te brengen.

Communicatie en inclusief beleid
Om de pilot uit te kunnen voeren is communicatie van groot belang, met name om
bekendheid te geven aan het instrument. Na positieve besluitvorming zal hiervoor
een communicatiestrategie worden ontwikkeld.

2

Open Source Software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar wordt gesteld aan
het publiek. Daardoor kan iedere programmeur verbeteringen of aanpassingen aanbrengen.
Soms mag de software vervolgens ook vrij verder worden verspreid.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Indien gewenst zijn de initiatiefnemers achter Argu bereid om tijdens een
commissievergadering nadere toelichting te geven op de mogelijkheden van hun
discussieplatform.
Na positieve besluitvorming willen we de pilot opzetten. Betrokkenheid vanuit de
raad is gewenst in de opstartfase en gedurende de pilot. In ieder geval krijgen alle
politieke fracties een account waarmee zij maatschappelijke vraagstukken, ideeën
en/of standpunten op het forum kunnen plaatsen.
Vervolgens informeren we de gemeenteraad tussentijds ten minste één keer over de
ervaringen met het platform.

Bijlage(n)
- ontwerp besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de bur&meester

yz
M.M. van der Kraan
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