Gebruikersinstructie
Waar vindt u de zoekmachine?
De zoekmachine vindt u op de website van de FUMO: www.fumo.nl > producten >
uitvoeringskaders. De zoekmachine kan zowel door medewerkers van de gemeenten, provincie en
de FUMO gebruikt worden.
Op het FUMO-intranet en in LEEF is een link naar de zoekmachine geplaatst. Deze kan alleen
gebruikt worden door FUMO-medewerkers.

Instructies
1
2
3

Actie
Ga naar de link www.fumo.nl > producten >
uitvoeringskaders
Klik de zoekmachine aan.
Klik een deelnemer aan.

Toelichting

U komt dan in de Excel-zoekmachine.
Er verschijnt een lijst met de
uitvoeringskaders van de gemeente,
provincie of Wetterskip Fryslân.
Als deze lijst uitgebreid is kunt u verder
zoeken naar veel voorkomende
uitvoeringskaders, zoals bijvoorbeeld geluid.
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Wilt u inzoomen op een veel voorkomend
onderwerp, klik dan één van de ‘slicers’ aan.
Zoek in de lijst naar het relevante
uitvoeringskader. Klik vervolgens in de kolom
op de betreffende link.

6
7

Sluit de bestanden af.
Sluit de Excel-zoekmachine na gebruik af.

Het bestand of de internetpagina verschijnt
op uw scherm. Op de internetpagina kunt u
doorklikken naar het desbetreffende bestand.
De meeste uitvoeringskaders zijn pdfbestanden of kaarten.
Sla de Excel-zoekmachine niet op. Start elke
keer met het openen van de zoekmachine
vanaf de FUMO-website. Alleen dan weet u
zeker dat u een actueel uitvoeringskader
gebruikt.

Wat kunt u vinden met de Zoekmachine Eenduidig uitvoeringskader?
In de zoekmachine zijn uitvoeringskaders te vinden van de Friese gemeenten en de provincie. Het
betreft verordeningen, regelingen, beleidsdocumenten die door de bevoegde bestuursorganen zijn
vastgesteld. Daarnaast is een aantal FUMO uitvoeringskaders opgenomen.
Met de zoekmachine vindt u alleen uitvoeringskaders die bestuurlijk zijn vastgesteld, bekend zijn
gemaakt en waarvan de geldigheidstermijn niet is verstreken.

De gemeenten en provincie zijn zelf verantwoordelijk om uitvoeringskaders en eventuele wijzigingen
daarin aan de FUMO aan te leveren. Binnen alle gemeenten en de provincie is een contactpersoon
aangewezen die er, samen met de FUMO, voor zorgt dat dat het overzicht met uitvoeringskaders van
zijn/haar organisatie actueel is en blijf.

Meer informatie?
Voor informatie over uitvoeringskaders kunt u contact opnemen met de contactpersoon binnen uw
organisatie gemeente, provincie.
Voor vragen/opmerkingen over de zoekmachine kunt u contact opnemen met Ton van Bergen.
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