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Amendement
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De raad van de gemeente Valkenswaard in openbare vergadering bij een
op 29 juni 2011, behandelend het agendapunt Nota Veiligheid 2011-2014,
Overwegende dat:
• Nota Veiligheid 2011-2014 mist een missie en heeft een weinig
richtinggevend of weinig ambitieus en algemene doelstelling voor
een beleidsterrein dat tot dé kerntaken van de gemeente behoort.
stelt voor om het concept gewij zigd vast te stellen door 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 e ige ndomme n en bezittingen vrij van de
vrees voor onopzettelijke handelingen en gevaarlijke gebeurtenissen en draagt elk mens
verantwoordelijkheid om samen te werken met anderen risico's e n gevaren zoveel mogelijk
uit te sluiten en de mogelijke ge volge n van ongevallen te beperken en te beheersen als het
risico zich voordoet.
gemeente neemt maatregelen om het zelfvertrouwen van elk mens te ontwikkelenen
do^A^L d
bevoMqrt door samenwerking het vermogen om menselijk falen te herkennen en^érisico 's
a~^Lj:-c'>rd.
daarvan zö-s^el mogelijk te beperken en te gevolgen (letsel, schade of verlie^Ke beheersen.
Onveiligheid oï*t§taat door het falen van het vermogen van elk mens om^zich aan te passen,
nodig om zich ineïkesituatie e n bij elke handeling, de juiste waanjafmng, de juiste
gevolgtrekking en het jöiste gedrag te bepalen.
De maatregelen zijn ge richt op fibtweten, het herkeimefC he t kunnen, het motiveren, het
gunnen en belonen, het gebieden, vemie^n e n h^straffen van gedrag en situaties.
Het gunnen, straffen e n belonen zijn sfechts tijde lijke prikkels die veel inzet van ambtenaren
vragen. Risico schuilt in elk mens^n'elk goe d. In aEk^roepen en alle goederen.
Administratie, inspectie, toe zicht e n handhaving van elk menVm elke groep vragen veel
inzet van de overheicOrïmen elk mens zich naar kunnen en verrrio^en inzet en zijn of haar
verantwoordelijk^éemt e n le e rt om met risicovolle situaties om te gaabJmnnen veel
ongelukken etrfisicovol ge drag worde n voorkomen. Voorkomen is beter dkn^org vervolgen.
Samen vyswen aan zelfvertrouwen is beter dan het organiseren van wantrouwen.
^ . 2 Doelstelling
en gaat over tot de orde van de dag

