Ochtendbespreking van 6 September 1950
1anwezig de Heren Einthoven, van Maanen,
Noyon.
Serraris, Steil,

Crabbendam,

1.

Duur van 10.00 tot 11.15

Korte samenvatting van het besprokene.
Hoofd BVD deelt mede, dat met het oog op de komende uitbreiding
leiding
als volgt zal worden versterkt:
de
a. tussen hem en de afdelingen AID en ACD zal worden gesteld
een hoofd Algemene Dienst. Op 16 Sept. a.s. zal Mr. le. Wiese
deze -NWEilé domen vërvullen.
tussen hem en de afdelingen B, C en D zal worden gesteld
Mr. van Maanera.
c. ter verlichting van dan overblijvende werkzaamheden van
Hoofd BVD wordt gezocht naar een plaatsvervanger, die:na te zijn
ingewerkt een gedeelte dezer zaken zelf zal behandelen, met dien
verstande dat beiden van elkaars handelingen op de hoogte zullen
moeten blijven.
Hoofd BVD meent dat de afdelingshoofden ook in hun eigen . .af2.
deling moeten streven naar een toestand als onder punt 1 c genoemd.
Tevens zal per afdeling een secretaris moeten worden gevonden
, 3.
die administratief co8rdinerend binnen de afdeling kan optreden.
en op wiens continuering in deze functie• gedurende vele jaren zal
kunnen worden gerekend. Uiteraard komen •ook voldoende "zware
vrouwelijke krachten voor deze post in aanmerking.
NB. Deze functie dient niet verward te worden met die:van de
"afdelings-secretaresse".
Aangaande de huisVesting deelt Hoofd BVD mede, dat:waarschijn4.
lijk genoegen zal moeten worden genomen met uitbreiding met twee
en twee derde huis in de loop van dit jaar. De restvan de Schade
k;nquete Commissie gebouwen zou pas bij liquidatie van deze instelling
per eind 1952 beschikbaar komen. br moet inmiddels tevens worden
gezocht naar een gebouw elders in de stad om KO en een aantal
spreekkamers in onder te brengen.
Bij de rondvraag deelt dhr. Steil mede, dat Mr. van der Minne
5.
tijdens een onderhoud n.a.v. de instructies voor de onbezoldigde
ambtenaren der BVD heeft opgemerkt dat er een regeringscommissie
is benoemd die het vraagstuk bestudeert van de verstrekking van
criminele gegevens door de politie. Een ons opgelegde beperking in
dit opzicht zou hoogst onwelkom zijn. In een enige tijd geleden
over dit onderwerp uitgegane instructie (brief 91426 van 21 Aug. 1 50 1
om verstrekking o.a. van criminele gegevens gevraagd
wordtjuis
t.b.v. de schifting der dienstplichtige lichtingen.

ACD, 8 Sept. 1950

Noyon

