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De Internationale Adviescommissie / der internationale Beratungsausschuss van Stadt Bocholt en de
Gemeente Aalten in vergadering bijeen op 14 november 2019 dient het volgende advies in over de
samenwerking tussen brandweerpost Dinxperlo -Suderwick/Bocholt.
Dit advies wordt ingebracht vanwege de reorganisatie ontwikkelingen binnen de VNOG
(Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland) op het gebied van brandweerzorg.
De voornoemde commissie constateert:
- Dat er al sinds 2003/2005 een goed opgezette doeltreffende samenwerking is.
- Deze samenwerking is vastgelegd in 2005 in een convenant/overeenkomst.
- Dat deze samenwerking opgezet is om de veiligheid voor de burgers in ons gebied te
versterken.
- De resultaten doeltreffend zijn zowel in afspraken als praktisch optreden en adequaat
handelen.
- Dit Euregionaal optreden al een voorloper en heel goed voorbeeld is in wat Euregionale
samenwerking moet en wil behelzen tot wederzijds voordeel.
- Dat er een totale meerwaarde is voor ons gebied door deze samenwerking en deze daardoor
niet meer weg te denken is in de Euregionale visie. Hierbij is onder andere doorontwikkeling
met betrekking tot het project CrossFire en gezamenlijke opleidingen zeer belangrijk zijn.
- De bewoners aan beide zijden van de grens hier zeer tevreden over zijn en zich veilig voelen.
- De reducering van de geldende samenwerking afbreuk doet aan wat wij voorstaan en willen
met grensoverschrijdende samenwerking en integratie.
De IAC/IBA adviseert:
De bestaande goede samenwerking, in het bijzonder, zoals afgesproken bij convenant van 2005 in
stand te houden, te respecteren, met een bezetting in mens en materieel zoals die nu existeert. Deze
samenwerking juist ook te zien als een prachtig voorbeeld van toekomstige ontwikkeling in
Euregionale/grensoverschrijdende samenwerking die motiveert en daarmee laat zien dat de veiligheid
van onze bewoners goed gewaarborgd is.
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