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Alkmaar, 27 november 2017
Geachte heer, mevrouw,

Criminele netwerken vermengpn zich met de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en
chantage. Maar ook subtieler: door infiltratie. En dat heett gevolgen voor uw ondememing. Zelfs al
raakt deze vermenging van de onder- en bovenwereld u als ondememer niet direct, als het uw
buurman raakt, kan het ook u raken!
Op dinsdag 12 december 2017 organiseren het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)
Noord-Holland en de Provincie Noord-Holland een themabijeenkomst over georganiseerde
ondermijnende criminaliteit voor ondememers uit het midden- en kleinbedriiÍ in de gemeente Alkmaar
Zij worden hieóij ondersteund door de gemeenteAlkmaar in samenrrerking met Ondememend
Alkmaar voor ondememers uit het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Alkmaar.
De infiltratie van de onderwereld mag dan subtielzijn, de gevolgen zijn groot. Bijvooóeeld wanneer
èen directe concurÍent aljaren een faillissementsverkoop organiseert, of een restaurant waar men
onder de kosprijs kan eten. Dergelijke praktUken bendelen u als eerlijke ondememer. Of stel dat unr
bedÍijf naast een hennepplantage zit. Het risico op brand in een hennepplantage is groot en daarmee
loopt uw ondememing ook gevaar.
De infiltratie van criminele organisaties en netwerken verstoort kortom de gelijke kansen en het
speelveld voor bonafide ondememers en bedrijven.
De organiserende partrjen willen met deze bijeenkomst gftng aandacht vragen voor de aanpak van
georganiseerde ondermijnende criminaliteit, specifiek waar het ondernemers in het MKB raakt. De
focus van de bijeenkomst ligt dan ook bij u, de ondememer: uw mening en uw ervaringen.

\Mj nodigen u graag uit om samen met collega-ondememers en met deskundÍgen van de lokale
overheid van gedachten te wisselen over de noodzaak en de mogelijkheden om het MKB weeóaarder
te maken tegen ondermijnende criminaliteit.
Hieronder vindt u het programma en praktische informatie over de bijeenkomst. Wij hopen u op dinsdag
12 december 2017 aanstaande te mogen venrvelkomen.

Hoogachtend,

G. Schot
Ondememend Alkmaar

P. Bruinooge
Burgemeester Alkmaar

Programma
16.45

uur

Ontvangst met koffie / thee

17.00

uur

Welkomstwoord door burgemeester Bruinooge

17:10 uur

Trends en ontwikkelingen op het terrein van ondermijning en georganiseerde
criminaliteit (door Els Prins, VNO-NCW)

17.45 uur

Ondernemer van Breekland Bedrijvenpark aan het woord over zijn I haar
ervaring met ondermijning

18.00 uur

Discussie aan de hand van stellingen / vragen uit de zaal (begeleid door
dagvoozitter)
Panel: Openbaar Ministerie, Politie, gemeente Alkmaar

18.30

uur

Afronding plenaire deel door dagvoorzitter, ruimte voor netwerken

19.00

uur

Einde bijeenkomst

Locatie:
De seminar vindt plaats op het (nieuwe) sportcomplex van damesvoetbalvereniging
Alkmaar.
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Alkmaar
Robonsbosweg 10
1816 MK Alkmaar
Er is voldoende parkeergelegenheid voor de deur.

Aanmelden en vragen:
U kunt zich aanmelden via email: nh-rpc@noord-holland.politie.nl. Ook kunt u daar terecht
voor vragen.

