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Opstarten van het BIS

1.

Via de gemeentelijke website: klik in de linker navigatiekolom
eerst hoofdingang “Bestuur & Organisatie” aan, vervolgens
“Bestuurlijke stukken”

2.

Rechtstreeks via de link: http://bri.aadr.nl/

Homepage van het BIS

Op de homepage van het BIS staat wat algemene informatie.
Via de linker navigatiekolom kunt u gebruik maken van de ingangen “Vergaderingen”, “Discussieplatform”
en “Zoeken”.
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Via deze ingang krijgt u toegang tot de vergaderingenkalender. Standaard wordt rechts boven de kalender
van de huidige maand getoond. De huidige dag is in de kalender donkerblauw gekleurd.
In welke maand je zit, is te zien aan de grijze navigatieknop (rechtsboven de kalender, zie
hieronder omcirkeld).

In één oogopslag is te zien welke vergaderingen in die maand in de kalender te openen zijn (door er
op te klikken).
Indien een vergadering is geopend en u komt later weer terug in dit overzicht, dan zullen de rode letters
veranderd zijn in paarse kleur. Zo kunt u eenvoudig zien welke al door u geopend zijn.
Deze kleurverandering geldt in principe in het gehele BIS voor alle roodgekleurde hyperlinks.
Door boven de kalender in de navigatiebalk te klikken op een ander jaartal en/of maand kunt u naar een
andere jaar en/of maand navigeren.
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Een zeer handige subingang is “Vergaderingen (lijst)”. Dan hoeft u niet in een kalender te navigeren,
maar worden alle vergaderingen in een overzichtslijst getoond, met de meest recente bovenaan.



enz enz

Inzien van een vergadering

-

Klik in de kalender (of in de overzichtslijst) op een vergadering naar keuze, waarna een opsomming
van de agendapunten verschijnt (zie voorbeeld op volgende pagina).

-

De rood gekleurde agendapunten bevatten documenten. Door op een (rode) regel te klikken worden
de bij dat agendapunt behorende documenten getoond in een zaakmapje (zie voorbeeld onderaan
volgende pagina).

-

De zwart gekeurde onderwerpsomschrijvingen bevatten geen documenten. Soms zijn ze nader
onderverdeeld in aparte agendapunten (bijvoorbeeld agendapunt 15 van het voorbeeld op de
volgende pagina).

-

De omschrijvingen van de hoofddocumenten in het zaakmapje zijn vet weergegeven, de daarbij
behorende documenten worden er (niet vet) direct onder getoond.

-

De documentomschrijving bestaat uit de samenvoeging van het documentsoort, het documentnummer
en de onderwerpsomschrijving.

-

Achter de documentomschrijving staat een ikoontje dat aangeeft welk documenttype het betreft en een
aanduiding van de grootte van het document.

(behalve bij Besluitformulieren, omdat dit geen ‘echte‘ documenten zijn, maar een samengesteld
overzicht van een aantal velden)
-

Door op een (rode) regel te klikken kunnen de documenten worden geopend.

-

Indien u vanuit het zaakmapje een Besluitformulier opent, keer dan altijd mbv de

-knop weer terug

naar het zaakmapje om de overige documenten te openen.

-

De overige documenten in het zaakmapje worden in een nieuw venster geopend en kunnen na lezing
met het kruisje worden afgeloten.

-

De rode kleur verandert in paars wanneer een document (of agendapunt) door u geopend is geweest.
Zo kunt u eenvoudig zien welke u al heeft ingezien.
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Zaakmapje per agendapunt:
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Dit is een onderdeel van het BIS dat alleen voor raads- en commissieleden toegankelijk is (afgeschermd
met gebruikersnaam en wachtwoord). Een handleiding voor het gebruik van het platform is op die pagina
beschikbaar.

 Standaard wordt het eenvoudig zoekscherm getoond.
Hier kunt u een zoekwoord ingeven en op de knop “Zoek” drukken.

-

Standaard wordt er gezocht op “één van deze woorden”.

-

U kunt ook zoeken op meerdere zoekwoorden tegelijk. Klik dan in de listbox voor de optie
“alle woorden”. Dat doe je bijvoorbeeld als je zoekt op een specifiek documentnummer (2011 1234).

-

Zoekt u op het woord “cultuur” en gebruikt u de optie “deel van een woord”, dan wordt niet alleen op
documenten gezocht waar in het woord ‘cultuur’ voorkomt, maar ook op woorden waarvan “cultuur”
een onderdeel is (dus ook ‘popcultuur’, ‘cultuuromslag, ‘cultuurbeleid’, e.d.)

-

Wilt u op een “exacte woordcombinatie” zoeken, kies dan voor deze optie. Zoekt u dan op ‘kunst en
cultuur’, dan worden alleen documenten gevonden waar in deze drie zoekwoorden achter elkaar in
deze volgorde voorkomen.

-

Standaard wordt gezocht in documenten vanaf 1 januari 2006. Wilt u ook de oudere documenten
doorzoeken, vink dan ”Ook zoeken in archief” (periode t/m 2005)” aan.
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 Voor complexere zoekvragen kunt u klikken op de hyperlink “Geavanceerd
Geavanceerd Zoeken”
Zoeken (aan de
rechterkant van het zoekscherm), waarna het volgende uitgebreidere zoekscherm verschijnt:

-

Datumbereik: vul handmatig een begin- en/of einddatum in (dd-mm-jjjj, bijvoorbeeld 01-10-2009)
of maak gebruik van de bij de velden behorende kalender, door te klikken op de knop

-

Zoeken in specifieke categorieën: standaard zoekt u in “Alle categorieën” .


Vinkt u “Agendapunten” aan dan wordt alleen de tekst van de agendapunten doorzocht. U kunt
eventueel nog een specifiek Bestuursorgaan selecteren en/of een zoekdatum ingeven.



Vinkt u “Documenten” aan dan wordt alleen de tekst van de bij agendapunten behorende
documenten doorzocht. U kunt eventueel nog een specifiek Documentsoort selecteren.



Vinkt u “Raadsverslagen (audio)” aan dan wordt alleen de tekst van de bij de agendapunten
behorende audio-verslagen doorzocht. Deze worden m.i.v. 01-05-2011 opgenomen in het BIS.

 Voor lijsten met specifieke documentsoorten kunt u kiezen
voor een aparte zoekingang (zie hiernaast omcirkeld).
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