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Motie vreemd – Menstruatiearmoede   
  
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022,  
  
constaterende dat:  
1. uit onderzoek blijkt dat menstruatiearmoedei in Nederland een wijdverbreid probleem is dat 

vóór de sterk toegenomen inflatie en de energiecrisis al 1 op de 10 meisjes en vrouwen trofii,  
2. het Schotse parlement als eerste parlement ter wereld een wet heeft aangenomen die het 

mogelijk maakt dat maandverband en tampons in het hele land gratis te verkrijgen zijniii,  
3. het Nederlandse kabinet tot op heden van mening is dat de bestrijding van menstruatiearmoede 

een taak van de gemeenten is,  
4. Stichting Armoedefonds menstruatieproducten aanbiedt voor meisjes en vrouwen die daar geen 

geld voor hebben, in samenwerking met gemeenten, organisaties en particulieren die hun locatie 
beschikbaar stellen als uitgiftepunt,iv  

5. op dit moment er slechts drie uitgiftepunten zijn in gemeente Woerden (ruim 52.000 inwoners), 
namelijk: één particulier menstruatiekastje in Geestdorp, de Voedselbank Woerden en MBO 
Rijnland Woerden, en helemaal geen uitgiftepunten in de kleine kernen Zegveld, Kamerik en 
Harmelen,  

6. van deze drie uitgiftepunten in Woerden er slechts eentje openbaar toegankelijk is, namelijk het 
particuliere menstruatiekastje in Geestdorp,  

  
overwegende dat:  
1. een tekort aan menstruatieproducten kan leiden tot verminderde hygiëne, maar ook tot 

levensgevaarlijke infecties, als deze producten niet op tijd kunnen worden vervangen,  
2. een tekort aan menstruatieproducten eveneens kan leiden tot afnemende participatie van 

meisjes en vrouwen aan het maatschappelijk leven,  
3. meisjes, vrouwen en de gezinnen waar zij deel van uitmaken, door de aanschaf van 

menstruatieproducten moeten bezuinigen op andere basisbehoeften, zoals voedsel en kleding,  
  
verzoekt het college:  
1. de bestrijding van menstruatiearmoede op te nemen in het armoedebeleid van de gemeente 

Woerden,  
2. in navolging van andere Nederlandse gemeenten aan te sluiten bij het initiatief van het 

Armoedefonds, in overleg met hen te bepalen hoeveel dozen menstruatieproducten door de 
gemeente gefinancierd zullen worden, waarna de inkoop, distributie en uitgifte via het 
bestaande initiatief van het Armoedefonds georganiseerd zullen wordenv,  

3. de gemeenteraad periodiek over de voortgang en de tussentijdse resultaten te informeren,  
  
en gaat over tot de orde van de dag.  
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Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

openbare vergadering, gehouden op 13 oktober 2022 

 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 



 
 
 

2 van 2 

1 Menstruatiearmoede is beperkte of geen toegang hebben tot de middelen die je nodig hebt om veilig en 
comfortabel de menstruatieperiode door te komen. 
1 Bron: “Schaamte bij menstruatie” – Plan International 2019: 
https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/11/Plan-International-Bloedserieus-onderzoek-over-
menstruatie-armoede-en-schaamte.pdf?x62282 
1 https://nos.nl/artikel/2440655-gratis-tampons-en-maandverband-nu-verplicht-in-schotland  
1 https://www.armoedefonds.nl/menstruatie-
armoede?gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnIxZuwfbfBBU81lPhmel9HY4M_WDGlbCW19KauqXXj8kpFDw5
NF9EBoC26oQAvD_BwE 
1 Zie bijlage: ‘A4 info aanpak menstruatie-armoede voor gemeente.pdf’ 
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