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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.
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BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00
De commissie kan instemmen met het besluit om het contract met Argu niet verder voort
te zetten, en besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 maart.
De commissie wacht een nieuw initiatief af voor een open forum. De commissie zal dit
later dit jaar meenemen bij de bespreking van het rapport over Burgerparticipatie van de
Rekenkamercommissie

In vergadering
Besluit

Bestuur en Middelen - dinsdag 14 februari 2017 20:00
De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een volgende commissievergadering.
De politieke vraag luidt: Welke alternatieven hebben wij om burgers in de stad te

betrekken bij de besluitvorming? (geformuleerd door D66)

