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Bestuur en Samenwerking
(Tussen)evaluatie pilot Argu

Voorgesteld besluit
U wordt voorgesteld:
1. de contractperiode van de pilot Argu uit te dienen en de pilot daarna te
beëindigen.
Samenvatting
Met de pilot Argu geven we invulling aan de opdracht om het 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.

De pilot loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2017. Een jaar is een redelijke termijn om
een nieuw middel uit te proberen. Werkt het nieuwe middel of werkt het niet? In dit
geval werkt het instrument maar ten dele. Continueren van de pilot ligt vanuit
doelmatig-, doeltreffendheid en financieel oogpunt niet voor de hand. Op basis van
deze (tussen)evaluatie stellen we daarom voor om de pilot af te maken en deze te
beëindigen op 1 april 2017.
Inleiding
Op 1 juli 2015 is tijdens de behandeling van de Kadernota 2016 unaniem de motie
"Burger Beslist Mee 2" aangenomen. De motie droeg 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". In reactie op deze motie zijn we een pilot
gestart met het onlinediscussieplatform Argu. Het bedrijf Argu is een kleine startup. Hun platform biedt de mogelijkheid om op een geordende manier (met voor- en
tegenargumenten) te discussiëren over maatschappelijke vraagstukken.
Doelstelling
De vraagstukken en ideeën kunnen 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.
Argumenten
Het idee van de motie sluit uit aan bij onze ambities op het gebied van Open
Bestuursstijl, participatie van inwoners en een innovatieve gemeentelijke
organisatie. Andere redenen waarom we voor een pilot met Argu gekozen hebben:
Argu is specifiek genoemd tijdens de bespreking van de motie, door gebruik te
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maken van Argu zijn de ontwikkel- en beheerkosten laag, een pilot biedt ons de
gelegenheid te onderzoeken of dit platform werkt.

De opbrengsten in perspectief
Wat levert Argu op? In cijfers: het Dordtse Argu forum heeft, op 14 december
2016, 216 gebruikers. Het Dordtse forum telt op dat moment 24 verschillende
onderwerpen, waarvan 9 uitdagingen. In totaal zijn er dan 60 ideeën geformuleerd.
De bijdragen op het forum komen van bewoners, ambtenaren en raadsleden. De
groep raadsleden die actief gebruik maakt van Argu is echter beperkt. Enkele
raadsleden hebben reacties geplaatst. Een raadslid heeft een uitdaging
geformuleerd.
Er zijn uitdagingen waar door niemand op gereageerd is, zoals de uitdagingen
"De middenklasse verdient te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor
de vrije sector" en "Hoe kan de gemeente Dordrecht jongeren aan de stad blijven
binden?" is door geen enkele gebruiker gereageerd.
Voor drie vraagstukken is via andere media expliciet aandacht gevraagd. Voor de
uitdaging "Hoe kunnen we de Visbrug en omgeving aantrekkelijker maken?" zijn via
het Gemeentenieuws en social media bewoners opgeroepen om mee te denken.
Voor de uitdagingen "Hoe kan Dordrecht zich in de toekomst het beste
onderscheiden als stad?" en "Hoe kunnen we mantelzorgers meer tijd voor zichzelf
geven? Denk mee en win een prijs!" is een Facebook-campagne gehouden. Deze
laatste uitdaging heeft de vorm van een prijsvraag gekregen. Middels
Facebookadvertenties is reclame gemaakt voor deze uitdagingen op Argu. In
vergelijking met de andere ideeën en uitdagingen reageren er, hoogstwaarschijnlijk
door de actieve werving, relatief veel gebruikers op deze drie vraagstukken.
Zowel Nieuws Dordts Peil als de uitdagingen in het kader van mantelzorg en de
Visbrug laten zien dat het vrij veel inspanning vraagt om het aantal reacties op een
redelijk niveau te krijgen. De stap om een account aan te maken lijkt momenteel
voor veel bewoners een drempel. Met bijvoorbeeld het Bewonerspanel of Facebook
kunnen we nu reeds, al is het op een andere manier en met andere opbrengsten,
groepen geïnteresseerde bewoners betrekken. Kortom, Argu vraagt nu behoorlijk
wat onderhoud (en wellicht extra inspanningen in de toekomst om nieuwe
gebruikers te werven).

Kanttekeningen en risico's
Voor de start met de pilot zijn er ook kanttekeningen geplaatst bij de inzet van
Argu. Een eerste kanttekening is dat discussie ook mogelijk is via reguliere social
media, zoals Facebook en Twitter. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook
op gemeentelijke schaal bestaan dergelijke mogelijkheden. Al dient hierbij
opgemerkt te worden dat we als gemeente zelf geen actief beleid voeren 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. Een ander (ook
vooraf gesignaleerd) nadeel is dat het bij een nieuw platform lastiger blijkt om
bezoek te genereren. Het credo van onze beleidslijn luidt 'go where the traffic is'.
De keuze voor een apart discussieplatform, los van de gemeentelijke website, lag
hiermee niet direct voor de hand. Op basis van deze argumenten en ervaringen
adviseren we om de pilot af te maken en deze te beëindigen op 1 april 2017.
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Kosten en dekking
Aan het beëindigen van de pilot zijn geen extra kosten verbonden. Voor de pilot
was C 20.000,- gereserveerd.

Duurzaamheid
Het platform Argu is een digitaal platform en mede daardoor duurzaam.
Communicatie en inclusief beleid
De forums op Argu worden gesloten. We zullen dit via een nieuwsbericht kenbaar
maken.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Indien de gemeenteraad besluit om de pilot Argu te beëindigen, stopt de pilot en
komt er geen vervolg (en geen nieuwe evaluatie).
Bijlagen
- ontwerp besluit.

Het college van Burgemeester en We ouders
de secretaris ,
de burg4neester

M.M. van der Kraan

Pagina 3/3

Brok

