
 
 

Van: Esther Schrier <E.Schrier@nederweert.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 12:20 
Aan: Griffier <griffier@nederweert.nl> 
Onderwerp: Aangenomen motie Vreemd aan de orde van de Dag van gemeente Nederweert 
inzake Borstonderzoek Vrouwen 
 
Geachte heer, mevrouw,  
Op dinsdag 8 juni jl. heeft de gemeenteraad van Nederweert, in navolging van de 
gemeenteraad van Peel en Maas, bijgaande motie aangenomen. De motie werd ook omarmd 
door het college van burgemeester en wethouders.  
 
Op verzoek van de gemeenteraad stuur ik u bijgaande motie toe, met het verzoek deze onder 
de aandacht te brengen bij uw volksvertegenwoordigers en bestuurders. 
 
Met vriendelijke groet, 
Esther Schrier 
Griffier 
Gemeente Nederweert 
 
T: 0495‐677111 of 14 0495 
E: info@nederweert.nl 
I: www.nederweert.nl 
A: postbus 2728, 6030 AA Nederweert 

 
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoekt 
gemeente Nederweert u vriendelijk de e‐mail te verwijderen en contact met ons op te nemen. 
 
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 
  



 
Motie: vreemd aan de orde van de dag  
 
Onderwerp: Borstonderzoek vrouwen  
 
De raad van de gemeente Nederweert, in vergadering bijeen op 08 juni 2021;  
 
 
Constaterende dat:  

 De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het 
periodiek 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;  

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

 
 
Overwegende dat:  

 deze maatregel op korte en lange termijn leidt tot verslechtering van deze uiterst 
belangrijke preventieve voorziening;  

 ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze preventieve 
voorziening gebruik maken;  

 in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgen. H et bevolkingsonderzoek is 
bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op een 
succesvolle behandeling groter en wellicht minder ingrijpend is.  

 
Verzoekt het college:  

1. bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze 
motie, kenbaar te maken dat wij van mening zijn dat de genomen maatregel 
ongewenst en onverantwoord is, en er op aandringt de maatregel in te trekken en er 
alles aan doet te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt 
toegepast.  

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

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Namens de fractie JAN  
 
 
Carin Sieben Uitkomst raad  
 
 

 
 
 


