
Motie menstruatiearmoede 
 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 26 januari 2021,  

Constaterende dat:  
 het Schotse parlement als eerste het initiatief nam en een wet heeft aangenomen die 

het mogelijk maakt dat maandverband en tampons gratis te verkrijgen zijn; 

 het Nederlands kabinet van mening is dat dit een taak is van de gemeenten; 

 dit in gemeenten in Nederland, zoals Gouda, Houten en Utrecht ook  al wordt opgepakt; 

Overwegende dat:  
 de situatie in Schotland niet uniek is en ook in Nederland bijna 1 op de 10 vrouwen soms 

te weinig geld heeft om tampons of maandverband te kopen; 

 menstruatiearmoede leidt tot schoolverzuim met name sport/gymnastiek waarvan wij als 

gemeenteraad al eerder het belang hebben vastgesteld; 

 dit probleem nog eens wordt aangetoond in het onderzoek “Verkenning van het 

menstruatiearmoede in Nederland 2019” door stichting de bovengrondse  

o.l.v. Lorijn de Boer;  

(vanwege ook het beeld van wat armoede is in Nederland toegevoegd aan deze motie)  

 zelfs leerlingen op scholen dit probleem herkennen en initiatieven ontplooien.  

Zoals de 16-jarige Mai uit Alkmaar die een initiatief is gestart; 

(De school biedt sinds kort gratis tampons en maandverband aan via in speciale kasten op 

de meidenwc's." Volgens Mai is het een groot succes. Ze vertelt trots dat er flink gebruik 

van wordt gemaakt. Volgens haar durven meiden  gewoon niet te vragen om een tampon 

maar ze ziet ook dat er leerlingen op haar school zitten waarbij het niet zo vanzelfsprekend 

is dat ze tampons kunnen kopen); 

 er in de Tweede Kamer verschillende partijen voorstander zijn van het gratis verstrekken 

van deze middelen maar dat dit geen gehoor vindt bij Staatssecretaris Bas van ’t Wout 

(VVD); 

Verzoekt het college:  
 te onderzoeken hoeveel mensen in West Betuwe geen toegang hebben tot 

menstruatieproducten; 

 te onderzoeken of kosteloze verstrekking van menstruatieproducten plaats kan 

vinden voor deze doelgroep, bijvoorbeeld via (basis/middelbare) scholen, 

maatschappelijke instellingen en organisaties en hoeveel dit kost;  

 de raad hierover uiterlijk medio april 2021 te informeren 

  

En gaat over tot de orde van de dag.  

Fractie Verenigd West Betuwe  

Gijsbert van de Water  

Bijlagen;  

“Verkenning van het menstruatiearmoede in Nederland 2019”  

 door stichting de bovengrondse o.l.v. Lorijn de Boer 


