
                           

Motie 015   
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 08-07-2021 

 

Onderwerp: Menstruatieproducten toegankelijk maken 

Constaterende dat: 

- In Midden-Groningen veel meisjes en vrouwen te kampen hebben met menstruatiearmoede; 

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

infecties en verzuim van werk en school als deze producten niet op tijd worden vervangen; 

- menstruatiearmoede resulteert in afnemende participatie van meisjes en vrouwen aan het 

maatschappelijk leven; 

- het anno 2021 onacceptabel is dat dit probleem nog leeft in onze gemeente; 

Overwegende dat:  

- dat studenten van RUG onlangs een rapport uitgebracht hebben over het probleem van de 
menstruatiearmoede in de gemeente Midden-Groningen, 

- dat menstruatiearmoede leidt tot terugtrekken van deelname aan het maatschappelijk verkeer 
- dat de gemeente Rotterdam besloten heeft gratis tampons, maandverband en inlegkruisjes 

beschikbaar te stellen voor meisjes van ouders met een laag inkomen, 
 

Verzoekt het college: 

-  voorafgaande aan behandeling van de begroting 2022 in de raad met een notitie te komen 
over de mogelijkheden voor de gemeente om een voorziening in het leven te roepen die 
vergelijkbaar is met het Rotterdamse initiatief en daarbij aan te geven wat hiervan de kosten 
zijn en hoe deze gedekt zouden kunnen worden, zodat de raad kan besluiten over het wel of 
niet instellen van de voorziening.  
 

En gaat over tot de orde van dag. 

 

Slochteren, 8 juli 2021 

Namens de fracties van de SP en PvdA 
 
 
  Han van de Vlist              Thea van der Veen              …………………  
 
                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

https://mcusercontent.com/4c5c3be2f1ed2430c090a093f/files/70cb42b6-eac3-ada9-5568-da774af3cfcc/M014._SP_PvdA_Menstruatieproducten_toegankelijk_maken.pdf


                           

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier 
 

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


