
Verveer, CMA (Christa)

Beste heer, mevrouw.

Met vriendelijke groeten,

Gemeentehuis Maasbracht, Markt 36

Spaar papier - is het echt nodig dat u deze e-mail afdrukt?

1

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. 
Indien u niet de geadresseerde(n) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het 
bericht te verwijderen. Door elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten 
worden ontleend.

Opvolgingsvlag:
Vlagstatus:

Op verzoek van de gemeenteraad treft u deze motie in de bijlage aan, met het vriendelijke verzoek deze motie met 
uw raadsleden te delen.

Opvolgen
Met vlag

Mariëtte van den Brink
Medewerker Griffie en Kabinet

GtMfENTE
MAASGOl VV.

Griffie <Griffie@gemeentemaasgouw.nl>
donderdag 14 oktober 2021 14:32
Motie borstonderzoek vrouwen
MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG; Borstonderzoek - LB.pdf

In de raadsvergadering van 4 oktober jl. is de motie 'Borstonderzoek vrouwen' door de gemeenteraad van 
Maasgouw aangenomen.

Van: 
Verzonden: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

E3 m.vandenbrink@igemeentemaasgouw.nl
8 0475 - 255174



MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

LOKAAL

13
BELANG

Raadsfractie gemeente Maasgouw UNANIEM AANVAARD

De raad van de gemeente Maasgouw in vergadering bijeen op 5 oktober 2021;

VERZOEKT HET COLLEGE VAN B&W OM:

VERZOEKT DE GRIFFIE OM:

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie namens Maasgouw ter kennis te brengen bij de leden van de Tweede Kamer en 
alle gemeenteraden in Nederlandse gemeenten.

Er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, 
op aan te dringen dat de maatregel wordt ingetrokken en er alles aan doen om te 
realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

VOOR: 17 
TEGEN:0

Raadsleden Lokaal Belang:
S. Blomen, A. van Dam, M. van Herten, G. HHbrink, B. Impelmans, S. Oosterwaal, G. Vervaart, 
E. Vrinzen.

Constaterende:
• Dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor 

het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks 
naar driejaarlijks.

• Dat 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.

• Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire 
volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke 
politieke signaalfunctie hebben.

Overwegende:

MOTIE
Borstonderzoek vrouwen

Dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van 
deze uiterst belangrijke preventieve voorziening.
Dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze 
voorziening gebruik maken.
In Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. Het bevolkingsonderzoek 
bedoeld is om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken waardoor de kans op een 
succesvolle behandeling dan vanzelfsprekend groter is. Ook is vaak een minder 
ingrijpende behandeling nodig.
Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden 
gestopt.
Tevens overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 
jaar.
Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk 
moet worden overgebracht naar staatssecretaris Blokhuis.


