
 

 

Van: Hanneman, Elvira (Kerkrade)  
Verzonden: donderdag 26 augustus 2021 15:18 
 
Onderwerp: motie gemeenteraad Kerkrade - 21u0033774 
 
Aan de gemeenteraden, 
 
Op verzoek van de heer John Seetsen, directeur Domein Burger zendt ik u bijgaande motie unaniem 
aangenomen door de gemeenteraad op 2 juni 2021 inzake de wijziging van de tijdsinterval voor het 
periodiek onderzoek borstkanker terug te brengen tot 2 jaar, in plaats van de tijdelijke 3 jaar die nu 
van toepassing zijn. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Namens John Seetsen, 
Directeur Domein Burger 
 

  Elvira Hanneman 

Bezoekadres Stadskantoor 
Markt 33, 6461 EC Kerkrade 
Postbus 600, 6460 AP Kerkrade 
Telefoon 14 045 
E-mail gemeentehuis@kerkrade.nl 
Website www.kerkrade.nl 

 

 
Managementassistent Directeur 
Domein Burger 
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg 
Telefoon 045-5676304 
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OUDERENPARTIJ
KERKRADE

VOOR OUDEREN VAN NU ÉN MORGEN
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ternatief

nr. 21it03143

Motie ex artikel 34 reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der gemeente Kerkrade

Datum :
Aan
Via
Onderwerp:

2-juni-2021 
gemeenteraad 
voorzitter gemeenteraad 
bevolkingsonderzoek borstkanker

Geachte voorzitter,

Hierbij treft u namens de fractie SP, fractie PvdA, fractie CDA, fractie Lokaal Alternatief, fractie Burgerbelangen, 
fractie Ouderenpartij een motie aan inzake preventief onderzoek borstkanker.
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2021.
We beseffen dat het hier weliswaar om landelijk beleid gaat, maar gemeenteraden hebben als primaire 
volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie.

De raad van de gemeente Kerkrade;

Constaterende dat:
de staatssecretaris van volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek 
borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van twee naar drie jaarlijks, 
als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk aan 
de termijn van twee jaar te kunnen voldoen.

Overwegende dat:
het besluit tot deze maatregel op korte en lange termijn tot een verslechtering leidt van deze 
preventieve voorziening.
juist door dit onderzoek is gebleken dat 1 op de 7 vrouwen borstkanker krijgt. En juist dankzij 
preventief onderzoek naar borstkanker is er een grotere kans op succesvolle en vaak een minder 
ingrijpende behandeling.
ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf 50 jaar gebruik maken van deze voorziening in Nederland, 
het aantal vrouwen dat borstkanker ontwikkelt, nog steeds stijgende is.
door het coronavirus het onderzoek al vertraging heeft opgelopen. Meer vertraging kan leiden tot 
meer en zwaardere behandelingen van borstkanker.
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s. van Kerkrade -

OUDERENPARTIJ
KERKRADE

VOOR OUDEREN VAN NU ÉN MORGEN

ternatief

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.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie op aan te dringen tot het intrekken van 
deze onwenselijke maatregel.
deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de Tweede Kamer bekend te maken.

d.d. 02-juni-2021 en gaat over tot de orde van de dag.

namens SP Kerkrade,
Marianne Laumann, fractievoorzitter

namens Pvda Kerkrade,
René van Drunen, fractievoorzitter

namens CDA Kerkrade,
Paul Boumans, fractievoorzitter

namens Lokaal Alternatief,
Betty Bremen-Munsters, fractievoorzitter

namens Burgerbelangen,
Alexander Geers, fractievoorzitter

namens Ouderenpartij,
Jo Paas, fractievoorzitter
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