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Geachte heer/ mevrouw,

Met vriendelijke groet,

GEMEENTE HARLINGEN

V. 14 0517

Oe gemeente gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit bericht print?
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Margje Pars; Werner Damman
Motie borstonderzoek gemeente Harlingen
Motie namens HOOP, D66, GL en WPH inzake Periodiek borstonderzoek - 
overgenomen.pdf

Op verzoek van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen stuur ik u de motie Periodiek Borstonderzoek door 
met het verzoek deze te verspreiden onder uw raadsleden.

www.harlingen.nl
Gem_Harlingen

Telefonisch bereikbaar van 
maandag • donderdag: 8.30 - 16.30 uur 
vrijdag: 8.30 - 12.30 uur

info@harlingen.nl 
gemeenteharlingen

CENTRALE BALIE:
Voorstraat 35
8861 80 Harlingen

Cerise Helvrich
Raadsadviseur/Loco-Gri ffier
Werkdagen: Woensdag, donderdag en vrijdag.
0517-492270

CENTRALE POSTADRES:
Postbus 10.000
8860 HA Harlingen

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:



Harlinfer Onafhankelijke Ouderen Partl)

Motie

Motie conform artikel 34 van het RvO van de raad van de gemeente Harlingen.

Betreft: Motie vreemd aan de orde van de dag.

Onderwerp: Periodiek borstonderzoek

De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op 22 september 2021

Is van mening dat:
- De genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en dat deze zo snel mogelijk 
weer moet worden teruggebracht naar een tijdsinterval van 2 jaar;
- Ook overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35jaar;
- Dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet 
worden overgebracht naar de staatssecretaris.

Overwegende dat:
- Deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst 
belangrijke preventieve voorziening;
- Ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf 50 jaar in Nederland van deze preventieve voorziening 
gebruik maken;
- In Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt;
- Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, 
omdat de kans op een succesvolle behandeling dan groter is;
- Door het coronavirus het onderzoek al vertraging heeft opgelopen. Meer vertraging kan 
leiden tot meer en zwaardere behandelingen van borstkanker.

Constaterende dat:
- De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het 
periodieke borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar 
driejaarlijks;
- Als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is 
landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;
- Er bij steeds meer vrouwen beneden de 50 jaar borstkanker vastgesteld wordt;
- Het weliswaar landelijk beleid is , maar dat de raden als primaire volksvertegenwoordiging 
een belangrijke signaalfunctie hebben op het gebied van de volksgezondheid.

Motie namens HOOI', D66, GL en WPH.over Periodiek borstonderzoek raadsvergadering d.d.22 september 
2021

GROEN
LINKS
HARLINGEN



En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van h DP, D66, Groenlinks en Wad'nPartij Harlingen,

Stemverhouding:

PvdA CDA HB WD WPH GL HOOP D66 CU Totaal

Voor

Tegen

Deze motie isueze moxie is /
Aangenomen

□ Verworpen

Raadsgriffier

i

□

Ankie Hoendervoogt^ 
Tjepke van der Pol/^ 
Stephanie Geurtz, 
Wim Wildeboer.

Verzoekt het college:
Er bij de demissionaire staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te 
dringen dat hij zijn maatregel zo spoedig mogelijk intrekt en er alles aandoet om te 
realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

Overgenomen
Ingetrokken

Verzoekt de griffie:
Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer 
bekend te maken.

Motie namens HOOP, 1)66, GL en WPH. over Periodiek borstonderzoek raadsvergadering d d.22 september 
2021


