
 

Motie ‘Menstruatiearmoede’ 

ex artikel 32 Reglement van Orde 

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 20 december 2022, 

Constaterende dat 

 1 op de 10 (jonge) vrouwen in Nederland geen geld heeft om menstruatieproducten te kopen 

 menstruatiearmoede de genderongelijkheid versterkt en dus daarmee ook de kansenongelijkheid 

 het taboe is om menstruatiearmoede te bespreken 

 per 1 januari 2023 menstruatieartikelen voor minima enkel toegankelijk zullen zijn via 

uitgiftepunten van hulporganisaties, zoals de Voedselbank, het Armoedefonds of het Rode Kruis 

 in de gemeente Barendrecht echter maar 3 MUP’s (menstruatie uitgifte punten) aanwezig zijn 

verdeeld over De Kleine Duiker, Bibliotheek AanZet in Het Kruispunt en de voedselbank 

 niet alle 3 MUP's (direct) toegankelijk zijn tijdens de avonduren en weekenden 

 de huidige mogelijkheden deze specifieke vorm van armoede structureel te bestrijden binnen de 

gemeente momenteel onvoldoende zijn 

Overwegende dat 

 ieder meisje/vrouw toegang moet hebben tot menstruatie materiaal dat bij haar past 

 menstruatieproducten essentiële hygiëne producten zijn die op ieder toilet thuishoren, net als 

bijvoorbeeld wc-papier, handzeep en een prullenbak. 

 een tekort aan menstruatieproducten kan leiden tot verminderde hygiëne, maar ook tot infecties als 

deze producten niet gebruikt kunnen worden of niet tijdig kunnen worden vervangen  

 het ontbreken van menstruatieproducten, schaamte, ongemak en geldgebrek rondom menstruatie 

kan leiden tot schooluitval, het missen van werk en ernstige gezondheidsproblemen 

Verzoekt het college om 

 de reeds bestaande MUP's in alle mogelijke vormen te steunen 

 naast de bestaande MUP’s in overleg met scholen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs, 

dagopvang zoals Zorgnijverij, Humanitas DMH en ASVZ, Blok 0180, sociale organisaties en 

sportverenigingen het aantal uitgiftepunten uit te breiden en ervoor te zorgen dat er in de gehele 

gemeente Barendrecht voldoende en gratis menstruatieproducten beschikbaar zijn (maandverband, 

tampons, etc.), ook in de avonduren en in weekenden voor zover mogelijk  

 te onderzoeken welke rol scholen en maatschappelijke organisaties kunnen spelen bij voorlichting 

en verstrekking van menstruatieproducten en menstruatie(welzijn) 

 de gemeenteraad periodiek te informeren omtrent de voortgang van hetgeen hiervoor is genoemd 



 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Barendrecht, 20 december 2022 

 

 

PvdA  GroenLinks D66     SGP/CU  VVD  CDA 

S.T. Jakoeb A. Kooijman M.C. van Prehn    L.E.A.M. Verkade C.D. Schaap P.A. de Kam 

 

 

Toelichting:  

Probleemstelling:  

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Echter is uit verschillende 

onderzoeken gebleken dat meisjes en vrouwen door menstruatie armoede in de knel komen als het 

gaat om persoonlijke hygiëne. Dit zorgt voor genderongelijkheid omdat het negatieve invloed heeft 

op het inkomen en opleiding van vrouwen en meisjes en hierdoor dus ook op hun functioneren in de 

samenleving. 

 

Wel of geen misbruik? 

Uit gesprekken met de voedselbank, de Kleine Duiker en de Bibliotheek AanZet is gebleken dat 

“misbruik” niet voorkomt.  

 De voedselbank verstrekt het zelf waardoor er geen sprake is van misbruik. 

 De Kleine Duiker geeft aan dat de producten in de damestoiletten vrij toegankelijk zijn en 

dat er weinig gebruik van gemaakt wordt vanwege gebrek aan publiciteit. 

 Bibliotheek AanZet geeft aan dat er geen sprake is van misbruik 

 

Kosten 

Het plaatsen van een MUP is kosteloos en de menstruatieproducten worden gratis verstrekt (op basis 

van de landelijke regeling zal het betaald worden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF-gelden). 

 

 


