
Christenunie SGP
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2021-07-16b

Onderwerp: Eerdere borstkankerdiagnose voor 40 vrouwen in onze gemeente

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 5 juli 2021

gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat

1. in Nederland 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om 
borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan 
groter. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

2. dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze voorziening gebruik 
maken, en in Noordoostpolder het opkomstpercentage voor het onderzoek ca. 80% bedraagt;

3. dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek 
borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;

4. dat als reden hiervoor is vermeld dat gedurende een groot deel van de periode van onze 
Perspectiefnota (2022-2025) niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te 
kunnen voldoen;

5. in onze gemeente preventie het onderliggend beleidsuitgangspunt is onder het programma 
Krachtig Noordoostpolder in de Perspectiefnota en Begroting 2022-2025;

6. dat in Noordoostpolder door dit landelijke beleid (berekend op basis van incidentiegegevens 2020 
en 2019) 40 vrouwen een jaar later hun diagnose zullen krijgen,

van mening dat
1. dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de gemeenteraad als 

volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke 
signaalfunctie heeft;

2. dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst 
belangrijke preventieve voorziening;

spreekt uit
1. dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt in het licht 

van ons gemeentelijk beleidsuitgangspunt van preventie (in programma 6 
Perspectiefnota/begroting);

2. er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn 
maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent 
mogelijk wordt toegepast;

verzoekt de griffie
deze motie toe te sturen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en
de vaste Kamercommissie voor VWS

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
De fractie(s) van: Naam:
Christenllnie-SGP Gerda Knijnenberg-Alblas

ONS Berthoo Lammers

GroenLinks Sandra Schrijver

D66 Wim van Wegen

PU Arja Heerspink

SP Tjitske Hoekstra

^tekening:



Voor: Vh COA,CU<56P, Pt/, WO 3?, Po/cl A , 066
Tegen: o
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / vefweppen



Motie 2021-07-16b (CU-SGP) Borstkankeronderzoek

J.C.M. Goos 

M.T. Goelema 

F.P.J. van Erp 

H. Schot 

T.P.R. Groen 

J.B.M. Bus

Christenunie SGP

S. de Boer

G. P. Knijnenberg

T. J. van Dijk

H. J. Lambregtse 

Y.M. Mahmoud

T. van Steen 

M. Dieieman

A. L. Heerspink 

J. Deen

'P
J.L.P. van Os

B. Wielenga 

L. Verduin 

J. Hofland
A

ONS

L.H.M. Lammers 

B.J. Aling 

S. Werkman

Voor: 27 Tegen: 0 Totaal: 27

SP»
T.G. Hoekstra 

D. van Sluijs

0
R. van der Velde

H. Wijnhoud 
GROENLINKS
NOORDOOSTPOLDER

H.M. Hekkenberg

S. J. Schrijver
C2Z323S3

D66

M.W. van Wegen

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD


