Tijdens de behandeling van agendapunt 15 wordt in verband met het late tijdstip de vergadering
geschorst en hervat op donderdag 30 juni 2011 om 20.00 uur. Bij de hervatting zijn niet meer
aanwezig de raadsleden: Van Aalst, Geldens, Hovens, Mesman, Van Meurs en Smeets.
14.

Vaststellen van de Nota Veiligheid 2011-2014.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een motie ingediend ertoe strekkend het
college te verzoeken om in de begroting 2012 een bedrag op te nemen, zodat in 2012
(mobiel)cameratoezicht gerealiseerd kan worden.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal en de VVD vóór de motie zijn en
de fracties van het CDA, D’66, H&G en de PvdA tegen, waarmee de motie met 5 stemmen vóór
en 12 stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de
mogelijkheid van het inzetten van (mobiel)cameratoezicht in de nota Veiligheid op te nemen.
Geconstateerd dat de fracties van Valkenswaard Lokaal, VVD, CDA en H&G vóór het
amendement zijn en de fracties van D’66 en de PvdA tegen, waarmee het amendement met 12
stemmen vóór en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van de VVD wordt een amendement ingediend ertoe strekkend de volgende
passage toe te voegen onder hoofdstuk 2.3.:
2.3. Missie en doelstelling
2.3.1. Missie: In Valkenswaard is elk mens, zijn eigendommen en bezittingen vrij van de vrees
voor onopzettelijke handelingen en gevaarlijke gebeurtenissen en draagt elke mens
verantwoordelijkheid om samen te werken met andere risico’s en gevaren zoveel mogelijk uit te
sluiten en de mogelijke gevolgen van ongevallen te beperken en te beheersen als het risico zich
voordoet.
Geconstateerd wordt dat de fracties van de VVD, H&G, PvdA en Valkenswaard Lokaal vóór
het amendement zijn en de fracties van het CDA en D’66 tegen, waarmee het amendement met
11 stemmen vóór en 6 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van de aangenomen amendementen, is
aangenomen.

