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Gemeente Kerkrade 
 

Hoe vind ik informatie rondom Gemeenteraads- en commissievergaderingen? 

Ga naar de website van de Gemeente Kerkrade: www.kerkrade.nl  

Je ziet dan dit scherm (achtergrond kan verschillen); 

 

 

Kies hier de optie ‘De gemeente, Wat kunnen we voor u doen?’ 

In het nu volgende scherm, zijn een aantal opties zichtbaar; 

 

Als je dit minder goed kunt lezen, kun je hier 

 o.a. de lettergrootte aanpassen. 

Om naar de informatie rondom de raad en  

commissies te gaan, ga je met de muis hierheen.  

  

http://www.kerkrade.nl/
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Zodra je met de muis op de keuze ‘Bestuur en Organisatie’ komt, verschijnt een aantal nieuwe 

keuzes; 

 

Klik met de muis op de keuze ‘Bestuurlijk informatie’.  

Na het kiezen van de optie ‘Bestuurlijke informatie’, verschijnt het volgende scherm; 

 

 

Wil je iets weten of zoeken en weet  

je over welke vergadering (raad of commissie)  

het gaat, kies dan ‘raadsinformatiesysteem’.  

Wil je op een bepaald onderwerp of thema 

zoeken en niet gericht naar wat 

daarover in een bepaalde vergadering 

aan de orde is geweest, kies dan 

‘bestuurlijk informatiesysteem’. 
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We behandelen eerst de optie ‘raadsinformatiesysteem’. Na het kiezen hiervan, volgt het 

onderstaande scherm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard wordt hier de eerstvolgende vergadering getoond. In dit geval de Commissie Algemene 

Zaken en Middelen van 18 juni 2018. Door de optie ‘Agenda’ te selecteren, is van de betreffende 

vergadering meteen een overzicht te zien;  
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Je kunt alle Vergaderingen benaderen door in het onderstaande scherm de optie ‘Vergaderingen’ te 

kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de keuze voor Vergaderingen, krijg je een overzicht van de aanstaande en de laatste 

vergaderingen; 

 

Als je nu bijvoorbeeld de vergadering van 18 juni 2018, Cie Algemene Zaken en Middelen kiest, kom 

je op hetzelfde scherm als dat je in het eerste scherm van het raadsinformatiesysteem de optie 

‘Agenda’ bij de eerstvolgende vergadering zou hebben gekozen. 
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In het scherm ‘Vergaderingen’, kun je ook verder naar beneden ‘scrollen’ en zo op orgaan de 

vergaderingen bezoeken; 

 

Kijken we hier weer naar de Cie. Algemene 

Zaken en Middelen, dan hebben we de optie 

om de ‘Komende’ vergadering te selecteren.  

Daar verschijnen dan de aanstaande vergaderingen van deze commissie; 
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Met de keuze ‘Archief’, wordt een weergave van de laatste vergaderingen gepresenteerd; 

 

Via het tabblad ‘meer’ kun je zelfs tot 2006 terug gaan in de geschiedenis.  

Zodra je (voor welk orgaan, of welke vergadering dan ook) bij de vergadering bent aangekomen, die 

jouw belangstelling heeft, kun je de verslagen via een beeldverslag per agendapunt bekijken; 
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Maar ook ‘uitgeschreven’ (in dit geval via .pdf) is het verslag cq het besluit inzichtelijk; 

 

 

Zoals hierboven beschreven zijn dus alle vergaderingen met bijbehorende agenda’s, 

vergaderstukken, verslagen en beeldverslagen (van alle bestuurlijke organen) beschikbaar. 

 

 

Maar er is nog een tweede zoekmogelijkheid, het bestuurlijk informatiesysteem; 
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Het bestuurlijk informatiesysteem geeft toegang tot alle informatie, maar nu vanuit een thema of 

zoekwoord; 

 

Stel dat we alle informatie die in de bestuurlijke organen over het ‘Westhoes’ willen opzoeken, dan 

kan dat door deze zoekterm bij ‘Zoeken’ in te vullen; 
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Om het aantal zoekresultaten in te perken, is het mogelijk om via ‘Uitgebreide opties’ extra 

zoekfilters op te geven; 

 

In dit geval voeren we een datumbereik (vanaf 1-1-2017) en de Commissie Burgers en Samenleving 

in; 

 

Terwijl je de zoekgegevens invoert zie je onderaan in beeld het resultaat al verschijnen.  

  



Korte handleiding raads- en commissiestukken website 
Gemeente Kerkrade 
 
Als je naar beneden ‘scrolt’, zie je meer informatie over de gevonden bestuurlijke informatie; 

 

Hierbij is het erg belangrijk waar je nu met  

de muis op klikt. Klik je op de ‘Commissie Burgers en Samenleving’, dan verschijnt niet het 

betreffende document, maar het vergaderverslag van de betreffende commissievergadering; 
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Wil je het daadwerkelijk document inzien waar je heen zocht, klik dan hier:  

 

Je ziet nu de naam van het document oranje ‘oplichten’. Het is afhankelijk van jouw internetbrowser 

wat met het gekozen document zal gebeuren. Het wordt óf ge-downloaded naar jouw PC of iPad; 
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en moet je het .pdf bestand vanuit de onderste balk in jouw browser openen; 

 

 

óf jouw browser opent het bestand direct. 

Via de optie ‘Kalender’ kun je ook op een kalender alle vergaderingen zien; 
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Van hieruit kun je dus ook naar bijvoorbeeld de Commissie Algemene Zaken en Middelen gaan;  

 

Het zal je opvallen dat de weergave hier anders uitziet dan dat je via de optie 

‘Raadsinformatiesysteem’ die vergadering benadert. 

 

Tenslotte bestaat voor de gebruikers van een tablet (zoals bijvoorbeeld een iPad) de mogelijkheid om 

een app te installeren. Deze app heet ‘iBabsPro’ en kan zonder kosten worden geïnstalleerd en 

gebruikt. De toegangsgegevens zijn na installatie als volgt; 

Site: Kerkrade 

Mailadres: burger 
Wachtwoord: burger 
 

Veel succes. Vergeet niet, je kunt niks ‘kapot maken’ of ‘weggooien’, dus experimenteer naar 

hartenlust om op die manier uit te vinden hoe de informatie voor jou het eenvoudigste boven water 

te halen is. 

Kerkrade, juni 2018 


