Het vaste samenwerkingsverband in de Euregio Maas-Rijn van overheden
verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing,
acute zorg en infectieziektenbestrijding

Jaaroverzicht 2017

Stuurgroep EMRIC
De stuurgroep EMRIC bepaalt de
strategische koers van de samenwerking.
Tijdens een tweedaagse sessie heeft de
stuurgroep ook de koers voor de jaren
2019-2024 besproken. De resultaten zijn
vastgelegd in het “Meerjarenplan 20192024”.

938 uitgaande medische inzetten in 2017

Chemische en nucleaire
incidenten, infectieziektenbestrijding en terrorismegevolgbestrijding
 De EMRIC-werkgroep Chemische


Meer dan 200 medewerkers
Meer 200 medewerkers werken aan de
samenwerkingsafspraken.

60 uitgaande brandweerinzetten in 2017

Samenwerkingsovereenkomst



De nieuwe samenwerkingsovereenkomst
tussen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en
de Brandweerzone Oost-Limburg is met
ingang van 1 januari 2017 van kracht. De
oude samenwerkingsovereenkomsten
tussen de brandweren in deze gebieden zijn
opgenomen in één uniforme overeenkomst.



Het EMRIC-bureau (2 fte):
 Coördineert de samenwerking tussen de








EMRIC-partners en met de meer dan 30
met EMRIC samenwerkende organisaties.
Het voorzitterschap van de BeNeLuxwerkgroep Senn Secours ligt ook bij het
EMRIC-bureau.
Organiseert alle vergaderingen van alle
groepen binnen EMRIC (17 groepen,
62 vergaderingen in 2017).
Adviseert bestuurders, directeuren,
medewerkers van de EMRIC-partners,
ministeries, provincies en andere
overheden in de drie landen van de
Euregio Maas-Rijn, maar ook elders in
Europa.
Schrijft alle verslagen van de
vergaderingen, maakt de agenda’s,
schrijft de strategische, tactische en
operationele samenwerkingsplannen,
schrijf de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomsten.
Verbindt mensen en diensten met als
doel de hulpverlening aan burgers in
nood te verbeteren.

EMREX

EMREX is de naam voor de oefencyclus van
de partners in EMRIC, die in 2017 van start is
gegaan en verder gaat in 2018. Meldkameroefeningen, crisisstafoefeningen en scholing
van circa 35 Duitse en Belgische collega’s in
het Nederlandse digitale crisismanagementsysteem vonden plaats in dit jaar.

PR

De EMRIC samenwerking
heeft een online-presence
gekregen:





Website
Facebook
Linkedin

Ook zijn er verschillende
presentaties en lezingen
over EMRIC gegeven.

IKIC

EMRIC brengt alle universiteiten in de Euregio Maas-Rijn bij
elkaar om zich bezig te gaan houden met de thema’s van
EMRIC. De resultaten krijgen vorm in het IKIC-project.

Kijk voor meer informatie op www.emric.info

incidenten heeft een doorstart gemaakt
en de Belgische partners zijn in 2017
aangesloten.
Euregionale informatiedeling betreffende
nucleaire inrichtingen, planvorming en
(preventieve) maatregelen in de drie landen
is het thema waar de EMRIC-werkgroep
Straling zich mee bezig houdt.
Artsen en hoofden van de ambulancediensten in de Euregio Maas-Rijn bespreken
de gevolgen voor hun werk van terroristische
aanslagen. Ze bespreken en vergelijken de
getroffen maatregelen in de drie landen.
De werkgroep Infectieziektenbestrijding
maakt afspraken over een snelle grensoverschrijdende informatie-uitwisseling
over opvallende ziektebeelden.

Meldkamers

Drietalige bijstandsaanvraag- en
informatie-uitwisselingsformulieren
zijn in gebruik bij de 8 meldkamers
in de Euregio Maas-Rijn. In 2017
coördineerden de meldkamers de circa 1000
grensoverschrijdende inzetten en zorgden
voor een adequate informatie-uitwisseling.

Organigram

