
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Menstruatiearmoede is een schrijnend probleem dat de laatste jaren terecht veel 

internationale en nationale aandacht krijgt. Ook in onze gemeente zijn er vrouwen en 

meisjes die geen geld hebben om menstruatieproducten te kopen, met als gevolg dat ze 

sociale contacten mijden en zelfs soms niet naar werk of school gaan. Op 6 juli 2022 

heeft uw raad een motie ingediend. Hierin vraagt u het college om te komen met een 

voorstel hoe we deze inwoners kunnen ondersteunen en zo menstruatiearmoede uit te 

bannen. In deze brief leest u wat we gaan doen.  

 

Verstrekking op scholen en wijkgebouwen 

Vanaf 2023 gaan we in samenwerking met het Armoedefonds een flink aantal 

afgiftepunten voor menstruatieproducten inrichten binnen de gemeente. Dit zijn plekken 

waar vrouwen en/of meisjes van de toilet gebruik (kunnen) maken en waar zij dan uit 

een kastje of mandje de producten kunnen nemen die zij nodig hebben. Op dit moment 

fungeren enkele scholen en instellingen in de stad al als afgiftepunten, waar op kleine 

schaal producten worden verstrekt die het fonds via donaties heeft binnengekregen. Om 

echt verschil te kunnen maken en het niet alleen te laten afhangen van locaties die dit 

zelf hebben geregeld met het fonds, gaan wij als gemeente bijdragen. Er kan zo een 

netwerk komen van laagdrempelige afgiftepunten die goed worden bevoorraad.  

 

Om dit te realiseren trekken we € 30.000 voor 2023 en € 60.000 voor 2024 uit. Het 

bedrag voor 2023 is lager omdat uit ervaringen van het Armoedefonds is gebleken dat er 

in het eerste jaar nog wat minder gebruik wordt gemaakt van de voorziening. We 

bekostigen het uit de zogenoemde CZM-middelen: de middelen die vrijkomen per 2023 

omdat we gestopt zijn met de collectieve zorgverzekering voor minima. De aanpak van 

menstruatiearmoede past bij het doel van die middelen. Het is namelijk gerelateerd aan 

gezondheid en vergroot het perspectief en de participatie van mensen die het financieel 

moeilijk hebben. In de loop van 2024 evalueren we het project. Daarbij betrekken we 

uiteraard mensen uit de doelgroep.  
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Onderzochte alternatieven 

Een goede oplossing vinden voor menstruatiearmoede is niet eenvoudig. We hebben 

verschillende alternatieven onderzocht.  

 

Rotterdam biedt meisjes tot 18 jaar de mogelijkheid om menstruatieproducten te kopen 

via het zogenoemde ‘jeugdbudget’, een budget dat naar eigen inzicht besteed kan 

worden aan sport, cultuur en andere ontwikkeling. We vinden dit geen goede oplossing 

omdat het leidt tot ongelijkheid tussen meisjes en jongens. De laatsten kunnen immers 

hun hele budget aan hun ontwikkeling besteden. We hebben ook onderzocht of we de 

Stadjerspas zouden kunnen inzetten. We zouden bijvoorbeeld aan vrouwelijke 

deelnemers in de betreffende leeftijdsgroep een voucher kunnen sturen waarmee ze 

korting kunnen krijgen voor de producten. Als we echter het beschikbare budget 

omrekenen naar het aantal personen dan kan men een korting van misschien € 5 á € 10 

op jaarbasis krijgen. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen maar beslist onvoldoende 

voor de groep die het nu juist het hardst nodig heeft. Voor menstruatiearmoede is het 

dan ook geen oplossing. Verder hebben we nog gekeken of we iets zouden kunnen 

inrichten met bijzondere bijstand. De drempel daarbij is echter per definitie erg hoog: 

mensen moeten het aanvragen en bij toekenning wordt zelfs een beschikking verstrekt. 

Menstruatie(armoede) is iets waar al een flink taboe op rust. De route via bijzondere 

bijstand past niet bij de mensgerichte en respectvolle benadering die we willen hebben. 

Deze verschillende alternatieven beantwoorden dus niet aan uw en onze ambitie.  

 

Internationaal heeft Schotland de meest grondige aanpak. Daar hebben gemeenten een 

wettelijke plicht om laagdrempelige afgiftepunten in te richten op scholen, in openbare 

gebouwen en op andere plekken. Dit wordt gefinancierd door de nationale overheid. 

Voor een individuele Nederlandse gemeente is het financieel niet haalbaar om zonder 

rijkssteun iets dergelijks op te zetten.  

 

Met onze aanpak, in samenwerking met het Armoedefonds, denken we verlichting te 

kunnen brengen daar waar het hard nodig is. We willen er allereerst voor zorgen dat 

scholen voorzien worden, zodat meisjes uit arme gezinnen ook op dit punt gelijke 

onderwijskansen kunnen hebben. Daarnaast denken we aan wijkgebouwen. De details 

werken we nog uit samen met het Armoedefonds, dat al met verschillende andere 

gemeenten (waaronder Den Haag en Midden-Groningen) samenwerkt. 

 

In de loop van 2024 komen we bij u terug met de bevindingen. Als de aanpak succesvol 

blijkt, kijken we welke keuzes we voor de periode vanaf 2025 maken voor wat betreft de 

aanpak van menstruatiearmoede.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


