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De raad van de gemeente Tynaarlo,

In vergadering bijeen op 8 november 2022,

Constaterende dat:

 Menstruatie-armoede inmiddels een erkend probleem is. Meerdere 
organisaties, waaronder de FNV, gemeenten oproept om 
menstruatie-armoede een onderdeel te maken van het lokale 
armoedebeleid. Hiervoor een manifest is opgesteld. Het manifest is 
ondertekend door o.a. Stichting Armoedefonds, Nationaal Fonds 
Kinderhulp, Alliantie Kinderarmoede, Women INC, Simavi, etc. 

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

 Diverse gemeenten al initiatieven hebben gestart om menstruatie-
armoede in hun gemeente tegen te gaan. 

Overwegende dat: 
 een tekort  aan  menstruatieproducten kan  leiden tot  verminderde

hygiëne;  maar  ook  tot  infecties,  als  deze  producten  niet  op  tijd
worden vervangen;

 De gemeente Tynaarlo ca. 34.000 inwoners heeft en hiervan 50%
vrouw is;

 Dat 1 op de 10 vrouwen te maken heeft met menstruatie-armoede
en dat vrouwen in Tynaarlo hier dus ook mee te maken hebben;

 Dat  vrouwen  te  maken  kunnen  hebben  met  een  dubbele  taboe:
menstruatieschaamte en armoedeschaamte. 

 Het  belangrijk  is  dat  voor  deze  groep  menstruatie-artikelen  vrij
beschikbaar zijn;

 menstruatie  armoede  resulteert  in  afnemende  participatie  van
meisjes en vrouwen aan het maatschappelijk leven;

 wij vinden dat iedereen in de gemeente Tynaarlo altijd en overal 
moet kunnen participeren in de gemeente;



Verzoekt het College:
Menstruatie-armoede  een  vast  onderdeel  te  laten  zijn  van  het  lokaal
armoedebeleid. 

Te  onderzoeken  of  en  hoe  deze  producten  kosteloos  verstrekt  kunnen
worden  aan  meisjes  en  vrouwen.  Je  kunt  dan  denken  aan
menstruatiekastjes in scholen en bibliotheken.

Hierover in overleg te gaan met stichtingen zoals het Armoedefonds die
oplossingen hebben voor menstruatie-armoede. 

De raad hierover te informeren. 

Financiële dekking: 

Te dekken uit fondsen die gereserveerd zijn voor armoedebestrijding of uit
de algemene middelen. 

en gaat over tot de orde van de dag.
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