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Hartelijk welkom op het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) van de gemeente Houten.
Op deze plek kunt u de Elektronische Agenda (Agenda´s) en de openbare documenten van onder
andere de gemeenteraad, de rondetafelgesprekken en het college van burgemeester en wethouders
inzien. Ook vindt u hier documenten zoals het burgerjaarverslag, de begroting en burgerinitiatieven.

Hoe werkt het?
Zowel in het horizontale menu aan de bovenkant van de pagina als aan de linkerkant in het menu kunt
u uit bovengenoemde onderwerpen een keuze maken. Met Agenda´s bent u in staat via de
agendapunten de achterliggende stukken in te zien. Rechtsboven, vlak onder het logo van de
gemeente Houten, ziet u de mogelijkheid om terug te keren naar de website van de gemeente Houten
en daaronder het snel zoekvenster
De optie Home brengt u weer terug naar de beginpagina van het Bestuurlijk Informatie Systeem.
Op deze website kunt u bladeren en zoeken door de openbare stukken van de gemeente Houten. De
website is direct gekoppeld aan het documentsysteem dat door de gemeentelijke organisatie wordt
gebruikt om de informatie te beheren.
Het Bestuurlijk Informatie Systeem wordt 4 maal per dag gesynchroniseerd zodat de website altijd de
laatste documenten toont. De export tijden zijn om :





10:00 uur
14:00 uur
18:00 uur
22:00 uur

Er is een mogelijkheid om documenten direct na registratie te publiceren.

Hoe werkt het Uitgebreid zoeken?
Direct rechts naast het zoekvenster ‘Snel zoeken’ heeft u de mogelijk ‘Uitgebreid zoeken’.





Tabblad ‘Documenten” kunt u zoeken in combinatie met categorieën en een periode naar de
bestuurlijke documenten;
Tabblad ‘Agendapunten en Audioverslagen’ kunt u zoeken in de organen (Gemeenteraad en
RTG) of een periode van agendadatums;
Tabblad ‘Alles’ zoekt u tegelijk in de documenten en de agendapunten, documenten hebben
een pdf symbool, agendapunten met audioverslagen hebben een luidspreker icoon, klik op de
luidspreker om het audioverslag af te luisteren;
Tabblad ‘Voorstelnummer’ is een snelle manier om een bestuurlijk document op te zoeken als
u het nummer weet, bijv. via de ‘papieren’ agenda. Een raadsvoorstel nummer yyyy-nnn heeft
soms een of meer bijlagen deze kunt u direct oproepen via het zetten van een vinkje bij
‘Gerelateerde nummer(s)’.

Het gebruik van de Agenda´s Raad en RTG
Door op Agenda’s of Agenda’s Raad en RTG te klikken kunt u via de agendapunten de achterliggende
voorstellen en bijlage raadplegen. U klikt op een raadsvergadering of RTG vergadering en de
agendapunten worden getoond. U klikt op een agendapunt en de achterliggende voorstellen
verschijnen.

Offline agendapunten en voorstellen raadplegen
In de raadszaal van de gemeente Houten kunt u gebruik maken van wifi. Het steeds opnieuw
downloaden van agenda’s, voorstellen, bijlage e.d. kost tijd en ordening van de documenten is lastig
op een mobiel apparaat. U kunt uw agendapunt(en) en de daarbij horende documenten van te voren
downloaden, laten ordenen en zelf op uw mobiele apparaat zetten.

Hoe gaat u te werk
In de agenda staat de optie Download alle documenten.

Figuur 1 Optie download alle documenten

U selecteert zelf uw documenten en download deze alvast in een apart en geordend PDF document.

Figuur 2 Maak een selectie van uw documenten
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Onderaan de pagina kiest u voor

Figuur 3 Het Bis voegt de documenten in een nieuw PDF bestand

U heeft nu een eigen geordend (via Bladwijzers) PDF document met uw eigen vergaderstukken, die
u offline kunt gebruiken als naslagwerk in de vergadering.

Agenda’s raadplegen van eerdere jaren
Indien u agenda's wilt raadplegen van eerdere jaren dan kiest u eerst voor het betreffende jaar.
Daarna bevestigt u deze keuze door te klikken op de knop Filter..
U krijgt nu alle beschikbare agenda's van het gekozen jaar te zien, te beginnen bij de laatste.
eventueel kunt u nu de gewenste maand kiezen.

Het gebruik van RSS feeds in het in het Bis
Ga naar de gebruiksaanwijzing.

Welke documenten zijn aanwezig in het Bis
In het overzicht ziet u vanaf welk jaar de bestuurlijke documenten aanwezig zijn in het Bis.

Suggesties en/of verbeteringen
Voor eventuele suggesties en/of verbeteringen van het Bestuurlijk Informatie Systeem kunt u contact
opnemen met :
Applicatiebeheer gemeente Houten
E-mail: bibliotheek@houten.nl
Bellen met: 030 – 63 92 600
Houten, 25 april 2018
Terug naar: https://bis.houten.nl/
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