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Van:
Verzonden:
Aan:

1 Postbus Griffie OZ <griffie@oostzaan.nl>
donderdag 14 oktober 2021 14:19
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'gemeente@achtkarspelen.nr; 'bestuurssecretariaat@alblasserdam.nr; 
'info@albrandswaard.nr; 'post@alkmaar.nr; 'Gemeente@almelo.nr; 
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'info@assen.nl'; 'Gemeente@asten.nl'; 'gemeente@baarn.nl'; 'info@barendrecht.nl'; 
'info@barneveld.nl'; 'info@gemeentebeek.nl'; 'gemeente@beekdaelen.nl'; 
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'registratiediv@bergenopzoom.nl'; 'info@gemeenteberkelland.nr; 
'gemeente@bernheze.org'; 'info@gemeentebest.nl'; 'gemeente@beuningen.nl'; 
'mail@blaricum.nl'; 'gemeente@bloemendaal.nr; 'info@bodegraven-reeuwijk.nl'; 
'info@boekel.nl'; 'gemeente@borger-odoorn.nl'; 'info@borne.nl'; 'info@borsele.nl'; 
'gemeente@boxmeer.nl'; 'gemeente@boxtel.nl'; 'contact@breda.nl'; 
'info@brielle.nr; 'info@bronckhorst.nr; 'gemeente@brummen.nr; 
'gemeente@brunssum.nl'; 'info@bunnik.nl'; 'gemeente@buren.nl'; 
'gemeente@capelleaandenijssel.nr; 'gemeentebestuur@castricum.nr; 
'info@coevorden.nl'; 'info@cranendonck.nl'; 'gemeente@cuijk.nr; 
'info@culemborg.nl'; 'gemeente@dalfsen.nl‘; 'info@dantumadiel.frl'; 
'info@debilt.nl'; 'info@defryskemarren.nl'; 'gemeente@derondevenen.nl'; 
'gemeente@dewolden.nl'; 'ibdienstpost@denhaag.nl'; 'info@denhelder.nr; 
'info@deurne.nl'; 'gemeente@deventer.nr; 'info@diemen.nl'; 'info@dinkelland.nr; 
ïnfo@doesburg.nl'; 'gemeente@doetinchem.nl'; 'info@dongen.nl'; 
’gemeente@drechterland.nl'; 'gemeente@drimmelen.nl'; 'gemeente@dronten.nl'; 
'info@druten.nl'; 'gemeente@duiven.nl'; 'info@echtsusteren.nl'; ïnfo@edam- 
volendam.nl'; ’info@ede.nl'; 'info@eemnes.nl'; 'gemeente@eemsdelta.nl'; 
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'contact@hollandskroon.nr; 'info@hoogeveen.nl'; 'gemeente@hoorn.nr; 
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'info@gemeentehulst.nl'; 'info@ijsselstein.nl'; 'info@kaagenbraassem.nl'; 
'info@kampen.nl‘; 'gemeente@kapelle.nr; 'info@katwijk.nl';
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'gemeente@krimpenaandenijssel.nr; 'info@krimpenerwaard.nr; 
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'gemeente@Landsmeer.nl'; 'info@gemeentelangedijk.nl'; 'info@lansingerland.nl';
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Aan:

I!

'info@laren.nl'; 'gemeente@leeuwarden.nl'; 'info@leiderdorp.nr; 
'info@leidschendam-voorburg.nl'; 'gemeente@lelystad.nl'; 'info@leudal.nl'; 
'gemeente@leusden.nl'; 'gemeente@lingewaard.nl'; 'gemeente@lisse.nl'; 
'info@lochem.nl'; 'gemeente@lopik.nl'; 'gemeente@losser.nl'; 'info@maasdriel.nl'; 
'info@gemeentemaasgouw.nl'; 'gemeente@maassluis.nl'; 'post@maastricht.nl'; 
'info@medemblik.nl'; 'info@meerssen.nl'; ïnfo@meierijstad.nl'; 
'postbus@meppel.nl'; 'info@middelburg.nl'; 'gemeente@middendelfland.nl'; 
'gemeente@middendrenthe.nl'; 'info@midden-groningen.nl'; 'info@gemeente- 
mill.nl'; 'info@moerdijk.nl'; 'info@molenlanden.nl'; 'Gemeente@montferland.info'; 
'info@montfoort.nl'; 'gemeente@mookenmiddelaar.nl'; 'info@nederbetuwe.nl'; 
'info@nederweert.nl'; 'gemeente@nieuwegein.nl'; 'info@nieuwkoop.nl'; 
'gemeente@nijkerk.eu'; 'gemeente@nijmegen.nl'; 'gemeente@nissewaard.nl'; 
'info@noardeast-fryslan.nl'; 'info@noord-beveland.nl';
'postbus@gemeentenoordenveld.nl'; ’info@noordoostpolder.nl'; 
'gemeente@noordwijk.nl'; 'gemeentehuis@nuenen.nl'; 'gemeente@nunspeet.nl'; 
'info@oegstgeest.nl'; 'info@oirschot.nl'; 'info@gemeente-oldambt.nl'; 
'gemeente@oldebroek.nl'; 'info@oldenzaal.nl'; 'gemeente@olst-wijhe.nl'; 
'gemeente@ommen.nr; 'gemeente@oostgelre.nl'; 'gemeente@ooststellingwerf.nr; 
'antwoord@oostzaan.nl‘; 'gemeente@opmeer.nl'; 'gemeente@opsterland.nl'; 
'Gemeente@oss.nl'; 'info@oude-ijsselstreek.nl'; 'gemeente@ouder-amstel.nr; 
'info@oudewater.nl'; 'info@overbetuwe.nl'; 'info@papendrecht.nl'; 'info@pekela.nl'; 
'info@pijnackernootdorp.nl’; 'info@purmerend.nl'; 'info@putten.nl'; 'info@raalte.nl'; 
'gemeente@reimerswaal.nl'; 'info@renkum.nl'; 'info@renswoude.nl'; 
'gemeente@reuseldemierden.nl'; 'gemeente@rheden.nl'; 'info@rhenen.nl'; 
'info@ridderkerk.nl'; 'gemeente@rijssen-holten.nl'; ’stadhuis@rijswijk.nr; 
'mail@roermond.nr; 'info@roosendaal.nl'; 'gemeente@rozendaal.nl'; 
'gemeente@rucphen.nl'; 'postbus8@schagen.nl'; 'secretariaat@scherpenzeel.nl'; 
'contact@schiedam.nl'; 'postbus20@schiermonnikoog.nl'; 'gemeente@schouwen- 
duiveland.nl‘; 'info@simpelveld.nl'; 'postbus@sintanthonis.nl'; 'gemeente@sint- 
michielsgestel.nl'; 'gemeente@sliedrecht.nl'; 'info@gemeentesluis.nl'; 
'gemeente@smallingerland.nr; 'Postbus2000@soest.nl'; 'gemeente@someren.nl'; 
'gemeente@sonenbreugel.nl'; ’gemeente@stadskanaal.nr; 'gemeente@staphorst.nl'; 
'gemeente@stedebroec.nl'; 'info@steenwijkerland.nl'; 'info@gemeentestein.nl'; 
'info@stichtsevecht.nl'; 'info@gemeentesudwestfryslan.nl';
'gemeente@terneuzen.nr; 'gemeente@terschelling.nr; 'gemeente@texel.nl'; 
'gemeente@teylingen.nl'; 'gemeente@tholen.nl'; 'gemeente@tiel.nl'; 
'gemeente@tilburg.nl'; 'gemeente@tubbergen.nl'; 'info@twenterand.nl'; 
'info@tynaarlo.nl'; 'gemeente@t-diel.nl'; 'postbus83@uden.nl'; 'info@uitgeest.nl'; 
'gemeente@uithoorn.nl'; 'gemeente@urk.nl'; 'info@heuvelrug.nl'; 'info@vaals.nl'; 
'info@valkenburg.nl'; 'gemeente@valkenswaard.nl'; 'lnfo@veendam.nl'; 
'info@veenendaal.nl'; 'gemeente@veere.nl'; 'gemeente@veldhoven.nl'; 
'info@velsen.nl'; 'info@venlo.nl'; 'gemeente@venray.nl'; 'info@vijfheerenlanden.nl'; 
'info@vlieland.nl'; 'gemeente@vlissingen.nl'; 'info@voerendaal.nl'; 
'gemeente@voorschoten.nl'; 'Gemeente@voorst.nl'; 'gemeente@vught.nl'; 
'info@waadhoeke.nl'; 'gemeente@waalre.nl'; 'info@waalwijk.nl'; 
'gemeente@wageningen.nl'; 'gemeente@wassenaar.nl'; ’gemeente@waterland.nl'; 
'gemeente@weert.nl'; 'info@weesp.nl'; 'gemeente@westbetuwe.nl'; 
'info@westmaasenwaal.nl'; 'info@westerkwartier.nl'; 'info@gemeentewesterveld.nl'; 
'gemeente@westervoort.nr; 'gemeente@westerwolde.nl';
'info@gemeentewestland.nr; 'info@weststellingwerf.nl'; 'gemeente@westvoorne.nl'; 
’gemeente@wierden.nl'; 'gemeente@wijchen.nl'; 'postbus@wijdemeren.nl'; 
'info@wijkbijduurstede.nl'; 'gemeente@winterswijk.nr; 'gemeentehuis@woerden.nl'; 
antwoord@over-gemeenten.nl'; 'info@woudenberg.nl'; 'info@zaltbommel.nl'; 
'info@zandvoort.nl'; 'info@zandvoort.nl'; 'info@zeewolde.nl'; 'zeist@zeist.nl'; 
'gemeente@zevenaar.nl'; 'Antwoord@zoetermeer.nl'; 'gemeente@zoeterwoude.nl'; 
'gemeente@zuidplas.nl'; 'info@zutphen.nl'; 'info@zwartewaterland.nl'; 
'gemeente@zwijndrecht.nl'; 'postbus@zwolle.nl'; 'info@roerdalen.nl';
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Geachte dames en heren.

Met vriendelijke groet,

futen 0756512278 / 0646335746

Werkdagen : maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend
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Op 13 september 2021 heeft de gemeenteraad van Oostzaan de motie vreemd aan de orde van de dag Preventief 
borstonderzoek aangenomen.

'griffier@tweedekamer.nl'
1 Postbus Griffie OZ
aangenomen motie Preventief borstonderzoek, gemeente Oostzaan 
aangenomen Motie vreemd 21M23 gewijzigd CDA GL Preventief 
borstonderzoek.pdf

-------------------------Disclaimer
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) 
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan 
vertrouwelijk van aard zijn.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te 
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.

De motie betreft het besluit van de staatssecretaris Blokhuis om het periodieke screeningsonderzoek borstkanker 
van twee jaar tijdelijk te verlengen naar een driejaarlijks onderzoek.
De raad van Oostzaan preekt uit:

dat deze maatregel ongewenst en onverantwoord is en het besluit moet worden herzien;
dat dit signaal zo breed mogelijk moet worden uitgedragen vanuit de volksvertegenwoordigers in ons land 

naar de staatssecretaris van volksgezondheid,
en doet de oproep aan de staatsecretaris om het personeelstekort dat deze maatregel noodzakelijk maakt zo snel 
mogelijk op te lossen.

Postbus 20, 1530 AA. Wormer 
: https://www.oostzaan.nl

menso.bosma^oostzaan.nl of griffie&oostzaan.nl

Menso Bosma
Griffier

Door middel van dit schrijven roepen wij de gemeenteraden in Nederland op deze bijgevoegde motie mede te 
onderschrijven en dit kenbaar te maken aan de staatssecretaris. Ook zijn de leden van de Tweede Kamer 
geïnformeerd over deze actie.

Ceaaeente
Oostzaan

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen:

Bezoekadres : Kerkbuurt 4, 1511 8D, Oostzaan
Postadres
Website
E-mail



Motie vreemd aan de orde van de dag nr 21M23

Onderwerp: Preventief borstonderzoek

gehoord de beraadslaging, 

1/3Motie vreemd 21M23 CDA GL Preventief borstonderzoek.doe

constaterende dat:
1. de staatssecretaris van volksgezondheid heeft besloten de

tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen 
tijdelijk te verlengen van twee naar drie jaar jaarlijks;

2. als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende 
drie jaar landelijk niet mogelijk is aan de termijn van twee jaar te 
kunnen voldoen,

overwegende dat:
3. het besluit tot deze maatregel op korte en lange termijn tot een 

verslechtering leidt van deze preventieve voorziening;
4. uit het preventieve borstonderzoek blijkt dat 1 op de 7 vrouwen 

borstkanker krijgt. En juist dankzij preventief borstonderzoek 
naar borstkanker is er een grotere kans op succesvolle en vaak 
een minder ingrijpende behandeling;

5. ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf 50 jaar gebruik maken van 
deze voorziening in Nederland;

6. het aantal vrouwen dat borstkanker ontwikkelt, nog steeds
stijgende is;

7. door het coronavirus het onderzoek al vertraging heeft 
opgelopen;

8. meer vertraging kan leiden tot meer en zwaardere
behandelingen van borstkanker;

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen d.d. 1 3 september
2021, 



en gaat over tot de orde van de dag.

Mede ondertekend door:

WD Croenl

D66 PvdA

Motie vreemd 21M23 CDA GL Preventief borstonderzoek.doc 2/3

T. Flens (CDA)
A.C. Jongert (Groenlinks)

9. meerdere gemeenten een protest als het onderhavige hebben 
doen uitgaan naar het landelijke bestuur,

CDA

* Z;
O/"/ da.

spreekt uit:
- dat deze maatregel ongewenst en onverantwoord is en het 

besluit moet worden herzien;
- dat dit signaal zo breed mogelijk moet worden uitgedragen 

vanuit de volksvertegenwoordigers in ons land naar de 
staatssecretaris van volksgezondheid,

M uo d?a

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
1. er bij de staatsecretaris, door toezending van ook deze motie,

op aan te dringen tot het intrekken van deze onwenselijke , 
maatregel; . ' ' '

2. deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en bij de leden 
van de Tweede Kamer bekend te maken,



Aangenomen/yerworpen/ingetrokken (in tewiien door griffier)

Voor Tegen

Griffier
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Dhr E.A.M.A. Stokvis
Dhr R. Blokzijl
MwJ.G. Lagerwaard
Dhr M.P. Al bias
Dhr B.A.M. Baaten 
Dhr A.C. Jongert
Mw M.HJ. van der Pol-Gase 
Mw A.M.C. van Duljnhoven 
Mw N. van Dansik
Dhr T. Flens
Mw A.M. Visser
Dhr S.G.R. Julius
Dhr EJ. Taams


