Motie 31. Toegankelijk maken menstruatieproducten

erwerp: Menstruatieproducten toegankelijk maken

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 4 november 2021.

de dat:
-

Dat studenten van RUG een rapport uitgebracht hebben over het probleem van de
menstruatiearmoede in de gemeente Midden-Groningen;
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 leeftin onze gemeente.
dat:

-

-

De raad een motie heeft aangenomen om het beschikbaar stellen van menstruatiemiddelen
mogelijk te maken;
Het college hierop in zijn memo van 7 september 3 mogelijkheden heeft aangegeven om
invulling te geven aan de motie;
Mogelijkheid 3: brede verstrekking van menstruatiemateriaal op scholen, via het
jongerenwerk en de voedselbank gerealiseerd kan worden voor een bedrag van 11.600 euro
per jaar
Het maatwerkbudget uit het minimafonds elk jaar een overschot laat zien dat duidelijk
hoger is dan 11.600 euro per jaar
kt het college:

-

Mogelijkheid 3 van het memo van 7 september in uitvoering te brengen.
De kosten hiervan te dekken uit de vrijval in het maatwerkbudget van het minimafonds.

gaat over tot de orde van dag.
ogezand, 4 november 2021
mens de fracties van de SP, PvdA en CDA
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Thea van der Veen

Erianne van den Burg
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2021
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.

