Verrijking van
Petities.nl

Petities op de grootste politieke website petities.nl worden verrijkt
met open raadsinformatie. Ondertekenaars worden aangemoedigd
om zelf raadsstukken uit te zoeken en te plaatsen op een tijdslijn en
lijst met raadsstukken onder de petitie waarvoor ze vrijwilligerswerk
willen doen. Ondertekenaars geven aan onderzoek te willen doen of
te willen schrijven. De schrijvers beschrijven aan de hand van de
tijdlijn en de raadsstukken wat er vanuit de gemeenteraad relevant is
voor de petitie.
Gemeenten worden aangemoedigd om met zowel Petities.nl als Open
raadsinformatie mee te doen omdat de praktische toepassing gelijk
zichtbaar is en tot de verbeelding spreekt.

Planchecker

Raadsleden maken hun moties duidelijker met de Planchecker. Zij
zoeken naar voorbeelden van moties, waarbij ze kiezen voor de meest
duidelijke. Ze laten hun eigen concept lezen door de Planchecker; die
vergelijkt hun concept met andere moties en geeft tips over duidelijk
taalgebruik.
De Planchecker vergelijkt de woorden in een motie met woorden met
verhullend taalgebruik (vaagtaal). De Planchecker adviseert gerichte
alternatieven voor vaagtaalwoorden, geeft een paar algemene tips en
links naar de duidelijkste moties.
Naast de nieuwe raadsleden als primaire doelgroep, kan iedereen met
de Planchecker gerichte feedback geven aan de schrijvers. Ook kan de
gemeente de Planchecker inzetten bij verbeterprocessen; om te zien
waar de schoen wringt en waar voortgang wordt geboekt. Het
beschikbaar komen van de Planchecker als zodanig prikkelt
waarschijnlijk de schrijvers op voorhand al om duidelijker te schrijven.

Gemeenteraad
Prestatiekompas

Iedereen kent de apps zoals stemwijzer en kieskompas waar je advies
krijgt op basis van het programma van een politieke partij. Partijen
maken een uitgebreid verkiezingsprogramma en doen vaak mooie
(soms onhaalbare) beloften. Wat nu als er ook een app is die inzicht
geeft in de daadwerkelijke prestaties van een partij? Welke partijen
maken hun beloften waar? Welke partijen werken goed samen of
voeren sterk oppositie? Dit concept, het Prestatiekompas geeft dit
inzicht. Vergelijk jouw mening op verschillende voorstellen uit jouw
stad ten opzichte van de politieke partijen. Welke partij is
daadwerkelijk in lijn met jouw wensen? Het Prestatiekompas is een
aanvulling op de bestaande stemwijzer apps, maar is na de
verkiezingen bruikbaar. Gedurende de raadsperiode geeft de app
inzicht in de presentaties van raadsleden. Het Prestatiekompas is
gebaseerd op feitelijk handelen van politieke partijen.

Locratie

De lokale en regionale journalistiek ligt onder vuur. Er wordt steeds
meer bezuinigd en daardoor raakt goede toegang tot gemeentelijke
informatie steeds verder van de burger verwijderd. Locratie wil deze
trend keren, door de burger op maat gesneden gemeentelijke
informatie te bieden. Aankomende raadsdiscussies en besluiten die de
burger in zijn omgeving raken op een overzichtelijke manier
aanbieden. Niet al het raadsnieuws is relevant voor iedere burger: een
APV over een andere plaats maar wel binnen dezelfde gemeente, daar
wil hij niet mee lastig gevallen worden. Locratie is in staat om teksten
te geo-taggen: op die manier kan er locatie- en voorkeursgebaseerd
een overzicht van relevantie raads- en overheidsinformatie worden
geboden. Zowel in app-vorm als web-based. Op deze manier kan de
burger specifiek zien wat de politiek doet in zijn omgeving, en
daarmee voorbereid de gemeenteraadsverkiezingen ingaan. Locratie
is echter een app die ook na de verkiezingen zijn waarde behoudt.

De
Raadsinformatie
Publisher App

Raadsinformatie wordt veelal vanuit de systeemwereld aangeboden
en gestructureerd vanuit de complexiteit, procedures en protocollen
die daar gelden. De burger vindt dit moeilijk te begrijpen en voelt zich
op afstand staan van de gemeenteraad.
Met de Publisher App voor de gemeenteraadsinformatie wordt de
burger meer betrokken bij de gemeenteraad. Raadsinformatie wordt
gedeeld in aansluiting op de onderwerpen en initiatieven die spelen in
de leefwereld van de burger. Ook krijgt de burger de gelegenheid om
vanuit deze context te reageren of een mening te geven en raadsleden
kunnen waar wenselijk de dialoog aangaan. Het versterkt de
verbinding tussen de burger en de gemeenteraad.
Verschillende publicatiekanalen kunnen worden gebruikt en omdat
het draagvlak via Sociale Media het groots is, is het eerste
publicatiekanaal dat de Publisher App ondersteunt: Facebook.

GRaadmeter

GRaadmeter is de app om snel inzichtelijk te krijgen of het
gemeentelijk beleid op jouw interessegebied hout snijdt. Open
raadsinformatie aanbieden is basaal; het relevant maken, proactief
aanbieden en toetsen biedt de toegevoegde waarde. Niet alleen
activeert het de leden van de raad, het college en ambtelijk bestuur;
het biedt eindelijk gefundeerd antwoord op de vraag wat doet de
gemeente nou voor mij, voor burgers, bedrijven en journalisten.
Binnen de GRaadmeter app vindt u op lokaal en bovenlokaal niveau
overzichten van de beleidsdoelen per interessegebied en de
respectievelijke resultaten dat het beleid produceert. Dit geeft inzicht
in de toereikendheid van de middelen, aandacht en budgetten die het
gemeentelijk bestuur toekent aan de zaken die er toe doen in hun
gemeenschap. De integratie van beleidsinformatie tezamen met
recente en openbaar beschikbare maatschappelijke data verzorgt

derhalve een unieke GRaadmeter om de besluitvormingskaders te
toetsen op effectiviteit; ook in vergelijking met andere regio’s.
ORapp
Doe mee!

Met de ORapp (Open Raadsinformatie app) kun u heel gemakkelijk de
echtheid en authenticiteit van raadsinformatie vaststellen.
De web app laat in een overzicht helder visueel zien wat de verbanden
zijn tussen gemeenteraadsdocumenten. Met behulp van onze data
verwerkings- en visualisatie technieken maken we raadsinformatie
toegankelijk en vindbaar en geven we in een visueel overzicht een
helder beeld van de verbanden tussen de documenten. Dat kan op de
dimensie tijd plaatsvinden, waarbij documenten en het type
document op een tijdlijn zichtbaar gemaakt worden door middel van
een kleurcode. Als wordt gezocht binnen de documenten van
meerdere gemeenten dan wordt de relatie tussen de documenten
zichtbaar gemaakt door middel van een netwerkstructuur. Door te
werken met clusters en clustering technieken kunnen snel connecties
worden gelegd tussen raadsleden onderling, tussen raadsleden van
verschillende gemeenten en tussen raadsleden en inwoners. Ook
wordt het mogelijk om zoekresultaten te verbeteren door bij
soortgelijke zoekresultaten binnen een cluster aanbevelingen te doen,
vergelijkbaar met Bol.com en Amazon. Ook hebben inwoners de
mogelijkheid om bestaande open raadsinformatie data te verrijken
met hun kennis of ervaringen binnen een cluster. Met de app kunnen
betrokken raadsleden en burgers van elkaar leren en maken we de
complexe informatievoorziening en gemeenteraadsprocessen
toegankelijker en transparanter.

Raadalert

De Raadalert app en website vormen samen het online platform, waar
informatie beschikbaar wordt gesteld over de gewenste
gemeenteraad (of gemeenteraden). Dit wordt op een aantrekkelijke,
overzichtelijke en vooral klantgerichte manier gepresenteerd. Het is
belangrijk dat het platform laagdrempelig en goed toegankelijk is voor
iedereen: de ondernemer, het raadslid, de vastgoedeigenaar en de
burger. Doordat de app thema’s categoriseert, is de informatie snel
gevonden en daardoor voor iedereen interessant. De technische
oplossing voorziet in de koppeling tussen app, website en de open
raadsinformatie. Het Raadalert platform stelt thema’s in verbinding
met relevante documenten uit de gewenste raad.

1848 Local Issues

Voor vrijwel alle burgers is de besluitvorming in de gemeente een
totale 'black box'. Vaak willen inwoners van een gemeente wel politiek
betrokken zijn, maar worden ze ontmoedigd. Ze weten niet wat er
speelt, hebben geen idee waar ze de informatie moeten vinden, welke
debatten er op de raadsagenda staan, waar hun wethouders mee
bezig zijn. Terwijl dit toch de basis is van burgerbetrokkenheid in de
gemeente.

Maar hetzelfde geldt voor de afkalvende democratische controle van
de macht op lokaal niveau. De regionale journalistiek staat onder druk,
media hebben weinig geld voor redacteuren die zich kunnen storten
op de krochten van de gemeentelijke politiek. Een democratisch
deficit. Pas als journalisten op een makkelijke manier de politieke
besluitvorming kunnen monitoren kan de democratie op een gezonde
manier functioneren.
Innovatie van het
raadswerk met
open data

De inzending van iRaad is een Dashboard-App voor raadsleden, in de
vorm van een webapplicatie voor PC, tablet en smartphone, die
OpenRaadsinformatie compact en overzichtelijk ontsluit. Het toont de
actuele vergaderingen en vergaderstukken van de betreffende
gemeenteraad, vindt oudere vergaderstukken en heeft een
zoekfunctie naar landelijke documenten om inzicht te krijgen in
alternatieve aanpakken, informatie of kennis bij andere gemeenten.
Door inzet van OpenRaadsinformatie ontstaat tijd- en kwaliteitswinst
voor raadsleden. Zij kunnen hun beperkte tijd richten op de
belangrijke vraagstukken in de stad, de samenleving beter
vertegenwoordigen en plezier houden in het raadswerk.
De Dashboard-App maakt onderdeel uit van een innovatief en
integraal informatiesysteem voor raadswerk, onder de naam iRaad.
Op het Dashboard kan ook allerlei andere informatie worden getoond,
uit diverse (OpenData)-bronnen. Ook is een groeipad voorzien met
andere informatiebouwstenen, zoals verbreding tot
OpenSamenspraak van het gehele vraagstuk dat onder een
raadsvoorstel ligt, samenhang door Stadsthemadossiers en koppeling
aan actoren in de stad middels de Socialdex.

Gemeenteradar

Journalistiek in de regio verdwijnt, terwijl dit een essentiële
controlerende macht in de democratie is. De gemeenteradar geeft de
lokale journalist gereedschappen om de gemeenteraad te controleren.
Wil je weten waar over, of over wie wordt gesproken? Je ontvangt
automatisch alerts als jouw zoekopdracht in nieuwe stukken wordt
gevonden.

Youmee.
Co-create your
world

Youmee is een instrument voor inspraak, meningsvorming en
besluitvorming. Youmee wil mensen erkennen als individu en eenieder
laagdrempelig een stem geven bij de inrichting van zijn leefomgeving.
Youmee streeft hiermee een inclusieve samenleving na. Dit doet
Youmee in persoonlijke settings, zoals bijeenkomsten en events, en op
afstand, met behulp van de Youmee-app. Youmee kan de
gemeenteraad ondersteunen en inspireren door bewoners te
betrekken en een stem te geven bij de onderwerpen op de agenda.
Bewoners kunnen zelf in hun voorkeuren aangeven over welke
onderwerpen zij mee willen denken. Youmee is laagdrempelig, simpel
in gebruik en volledig transparant. Youmee maakt contact tussen

bewoners en stadsbestuur kinderlijk eenvoudig. Youmee wil de
structuren van onze democratie zoals deze zijn handhaven, maar
beseft dat voor een inclusieve samenleving meer participatie en
samenspraak van essentieel belang zijn.
Open Stemwijzer, Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur wordt weer een
De Politieke
gouden toekomst beloofd aan de kiezer. Stemwijzers helpen kiezers
Afrekening
door deze zoete praatjes te navigeren en leveren een kant en klaar
snoepje af. Maar wanneer het glimmende papiertje eraf is blijkt soms
dat de kiezer per ongeluk een zuurtje gekozen heeft.
Wat gebeurt er echt in de gemeenteraad? Wat gebeurt er met de
beloftes uit de verkiezingstijd? Voeren raadsleden het beleid uit waar
ze voor zeggen te staan?
De Politieke Afrekening (werktitel) is een responsive website waarop
per raadslid stemgedrag, uitspraken in de media of Twitter en quotes
uit vergaderingen te toetsen zijn aan het partijprogramma. Door
gebruik van machine learning en de duizenden stukken Open
Raadsinformatie helpt deze app kiezers tijdens de verkiezingen een
betere keuze te maken en na de verkiezingen een vinger aan de pols
te houden.
Argu Open Raad

Argu Open Raad is een webapplicatie waarmee eenvoudig door alle
Open Raadsinformatie kan worden genavigeerd. Voor iedere
gemeenteraad die op ORI is aangesloten, wordt een online omgeving
opgezet waar de vergaderingen terug zijn te vinden. Naast het
bekijken van de vergaderingen en agendapunten zelf, kunnen de
documenten direct in de browser worden geopend. Zo hoef je als
gebruiker geen documenten te downloaden voordat je ze bekijkt.
Daarnaast is het hierdoor mogelijk om direct reacties te plaatsen in
PDF documenten. Deze reacties zijn, in tegenstelling tot bij een
gewone PDF reader, ook zichtbaar voor anderen op het internet. Met
deze techniek is het mogelijk om op een laagdrempelige manier
inspraak te geven op alle documenten die er worden besproken in de
gemeenteraad. Vervolgens worden alle reacties zelf beschikbaar
gesteld als open data. Dit app idee is direct, met de huidige
beschikbare data, in te zetten voor alle deelnemende ORI gemeenten.

WaarOverHeid

Globalisering leidt tot een grotere kloof tussen burger en overheid
met een toenemend gevoel van machteloosheid bij burgers, en het
gevoel een speelbal te worden van beslissingen die ver weg worden
genomen. Door de lokale politiek, en de impact op de lokale
leefomgeving tastbaar te maken, kunnen we de betrokkenheid van
burgers vergroten en een tegengewicht bieden aan gevoelens van
machteloosheid.
Primair doel van de app is het informeren van burgers (inwoners en
ondernemers) en faciliteren in het zoeken naar raadsinformatie over

de directe omgeving. Documenten worden getagd met (geo)locaties
en vervolgens op de kaart geplaatst. Burgers kunnen daardoor
documenten zoeken en filteren op niveau van gemeente, wijken en
buurten. Gebruikers kunnen gebieden vergelijken in termen van
hoeveelheid aandacht, en korte samenvattingen van de discussie
raadplegen in een overzicht. Ook kan een (realtime) feed worden
weergegeven van gesprekken naar aanleiding van raadsinformatie die
over een wijk of buurt gaat.
Raadpraat

Stel burgers en raadsleden in staat om aan de hand van de
vergaderagenda, real-time te communiceren over de agendapunten.
Veel gemeenteraden stellen al een live-stream beschikbaar waardoor
burgers thuis mee kunnen luisteren en kijken. Raadpraat voegt hier
een laag aan toe door burgers ook live hun reactie te geven aan de
door hen gekozen raadsleden- of fracties.

