Bestuurlijk Informatie Systeem
Het Bestuurlijk Informatie Systeem van GemeenteOplossingen is op een aantal manieren
te benaderen:
1.
met alle soorten computerapparatuur via de knop ‘Bestuurlijk Informatie Systeem’
op de gemeentelijke website;
2.
met alle soorten computerapparatuur via https://gemeenteraad.weert.nl;
3.
voor iPad kan de app ‘GO raad’ worden gedownload uit de app-store.
Er is nog geen app voor Android en Windows.
Hoe vind ik de agenda van een vergadering?
Bij situaties 1 en 2 via de homepage (hier kunt u op de 5 laatstgehouden en de 5
eerstvolgende vergaderingen doorklikken) of via het tabblad ‘vergaderingen’ (waar
onderaan alle vergaderingen per orgaan zijn te vinden).
Bij situatie 3 eveneens via de homepage (5 laatstgehouden en 5 eerstvolgende
vergaderingen) en via het tabblad ‘kalender’ op datum.
Hoe krijg ik vanuit de agenda de stukken te zien?
Bij 1, 2 en 3: Door op het agendapunt te klikken in de agenda die op het scherm
verschijnt, verschijnt er een lijst met vergaderstukken. Als u op een vergaderstuk klikt
wordt het geopend. Op deze manier leest u de stukken via een internetverbinding.
Bij 3: Met de app kunt u ook zelf een digitale vergaderbundel maken door op het woord
‘bundel’ aan de linkerkant te klikken. U kunt dan kiezen voor een bundel met alle
vergaderstukken of voor een bundel met alleen de stukken die u nodig hebt. Die moet u
dan selecteren door het vinkje aan de rechterkant aan te klikken. Na het opslaan van de
bundel die u hebt gemaakt kunt u deze vergaderstukken lezen zonder internetverbinding.
Extra faciliteiten voor deelnemers aan de vergaderingen
De raadsleden, de collegeleden en de commissieleden-niet-raadsleden van de
raadscommissies gaan een speciale vergader-app gebruiken. Die geeft hen niet alleen de
mogelijkheid alle stukken digitaal te lezen, maar ook daar zelf aantekeningen bij te
maken en op te slaan. De raads- en commissieleden hebben daarvoor onlangs een iPad
van de gemeente in bruikleen gekregen.
Digitaal archief
Er bouwt zich in de loop van de tijd een digitaal archief in GO op van de bestuurlijke
informatie vanaf 2015. Alle informatie is plaats- en tijdsonafhankelijk terug te vinden.
Stukken uit de periode 2012 tot 2015 zijn in het oude raadsinformatiesysteem op de
website te vinden. Nog oudere stukken kunnen bij de gemeente worden opgevraagd, op
papier, maar ook digitaal. Aandachtspunt is dat de zoekmachines van de gemeentelijke
website en van GemeenteOplossingen niet met elkaar matchen. Als u stukken zoekt van
vóór 2015 dient u die met de zoekmachine op de website te zoeken. Stukken vanaf 2015
zijn te vinden met de zoekmachine van GemeenteOplossingen.

