
 

1Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Texel: 

Besluit 

De voorliggende motie, ingediend door Texels Belang, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Texel 2010, aan 

te nemen, 

 

en 

Verzoekt het college 

• er bij de demissionaire 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 tweejaren termijn zo consequent 

mogelijk wordt toegepast. 

• deze motie bij de Wadden-gemeenteraden, alle overige gemeenteraden in Nederland en de leden 

van de Tweede Kamer bekend te maken. 

 

De motie is unaniem aangenomen. 

 

Ondertekening  Bijlagen 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22-09-2021, 

 

De griffier, De voorzitter, 

{{Signer1}} {{Signer2}} 

 

 

 

Zaaknummer 3064911 

 1. Motie 

 

 

 

 

MOTIE - Geen langer interval 
Bevolkingsonderzoek borstkanker 
De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het 

periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar 

driejaarlijks. 

Dat vinden wij zeer onwenselijk. 

Gemeenteraad 22-09-2021  
 

Portefeuillehouder Remko van de Belt  
 

2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde 

 



 

 

 

Motie  
 
 

 

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. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om 

borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken, zodat de kans op een succesvolle behandeling groter 

en wellicht minder ingrijpend is. 

 

Van mening dat: 

• de maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt. Dat signaal willen wij, zoals 

ook andere gemeenten al doen, zo breed mogelijk overbrengen aan de staatssecretaris. 

 

 

Verzoekt het college: 

• er bij de demissionaire 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 tweejaren termijn zo 

consequent mogelijk wordt toegepast. 

• deze motie bij de Wadden-gemeenteraden, alle overige gemeenteraden in Nederland en de 

leden van de Tweede Kamer bekend te maken. 

 

 

 

 

  

Geen langer interval Bevolkingsonderzoek 
borstkanker 
De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het 

tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk 

te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. 

Dat vinden wij zeer onwenselijk. 

 

Raad 15-09-2021  

2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde  

Portefeuillehouder R. van de Belt  

 
 

 

 

 Aangenomen  Verworpen  Aangehouden  Ingetrokken 

Stemverhouding 

Voor 13 :  Texels Belang (de heren Hoogerheide en Hooijschuur), VVD (de heren Van Sijp en Ran), PvdA, GroenLinks, CDA, 

D66 en Texel 2010  

Tegen 0  


