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Datum 27 juni 2022
Betreft Antwoord op de vraag van de commissie voor Binnenlandse Zaken n.a.v.
de eerste suppletoire begroting van AZ, KvdK en CTIVD 2022 (Kamerstuk
36120-III, nr. 1)

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u het antwoord aan op de vraag die is gesteld in het verslag van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de eerste
suppletoire begroting van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de
Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
2022 (Kamerstuk 36120 III, nr. 1)

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte
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Minister-President
Datum
27 juni 2022

Vraag 1
Kunt u nader toelichten hoe de 1,9 miljoen euro ten behoeve van de verbetering
van de informatiehuishouding is uitgegeven? Waar is dit precies aan uitgegeven?

Onze referentie
4273340

Antwoord op vraag 1
Bij de eerste suppletoire begroting 2022 is € 1,9 miljoen toegevoegd aan de
begroting, hiervan is € 1,2 miljoen bestemd voor het Ministerie van
Algemene Zaken en € 0,7 miljoen voor het agentschap Dienst Publiek en
Communicatie (DPC). Het budget is toegekend in het kader van
Rijksinformatiehuishouding ‘Open op Orde’. Voor de besteding van de middelen
voor het Ministerie van AZ verwijs ik graag naar het ‘Programmaplan Open op
Orde Informatiehuishouding AZ (Programmaplan Open op Orde
Informatiehuishouding AZ | Tweede Kamer der Staten-Generaal)’ en de
‘Departementale IHH fiches AZ (Departementale IHH fiches AZ | Tweede Kamer
der Staten-Generaal)’. Voor DPC wordt het budget voornamelijk besteed aan de
personele inzet die nodig is vanwege het vervangen van documenten op
rijksoverheid.nl door links naar Het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
Dit brengt met zich mee dat de voorlooppagina’s moeten worden vervangen door
overzichtspagina’s. Daarnaast wordt er gewerkt aan metadatering van officiële
documenten.
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