
 

09.Motie  
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 september 2022 

 

Onderwerp: Menstruatiemiddelen en toiletten toegankelijker maken bij HS88 

 

Constaterende dat:  

- De gemeente een subsidie ter hoogte van 1010000 beschikbaar wil stellen; 
- De gemeente als subsidieverlener nadere voorwaarden kan bepalen waaraan de 

subsidieaanvraag moet voldoen; 
- Menstruatie armoede resulteert in afname van participatie van meisjes en vrouwen aan het 

maatschappelijk leven en sport; 
- Er personen in onze gemeente zijn die zich niet identificeren met de labels ‘man’ of ‘vrouw’; 
- Er nog steeds geweld is tegenover transgender personen in de genderspecifieke toiletten.  

 

 

Overwegende dat: 

- Op andere plekken in het land er al gratis menstruatiemiddelen beschikbaar worden gesteld;  
- Hs88 een vereniging is waar veel vrouwen voetballen; 
- Menstruatie in de sport vaak nog een taboe-onderwerp is en zichtbaar aangeboden 

menstruatiemiddelen eraan bijdragen dit taboe te doorbreken; 
- Personen die zich niet identificeren als man of vrouw recht hebben om te zijn wie ze zijn;  
- Transgender personen recht hebben op een veilig toiletklimaat.  

 

Verzoekt het college:  

- HS88 de voorwaarde mee te geven om menstruatiemiddelen beschikbaar te stellen in de 
toiletten;  

- HS88 de voorwaarde mee te geven om een gender neutraal toilet te laten bouwen in plaats 
van twee aparte toiletten.  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hoogezand , 29-09-2022 

 

Namens de fracties van: 
 
SP, Joke Lesman                               GroenLinks, Roshano Dewnarain                                  

 

 



 

 

 

   overgenomen 

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

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 

 
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. 


