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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 december 2020 
een besluit te nemen over ‘het stoppen van menstruatiearmoede’.  
 
De aanleiding is dat een op de tien meisjes en jonge vrouwen in Nederland wel eens geen geld 
heeft om menstruatieproducten aan te schaffen. Op dit moment nog niet in beeld is hoeveel 
mensen worden bereikt met de maandverbandpakketten van de landelijke actie van Nationaal 
Fonds Kinderhulp en of dit voldoende is om menstruatiearmoede tegen te gaan. 

Door dit voorstel aan te nemen zetten we een stap om menstruatiearmoede tegen te gaan in 
Arnhem.

We weten dat; 

- een op de tien meisjes en jonge vrouwen in Nederland wel eens geen geld heeft om 
menstruatieproducten aan te schaffen1;
- Schotland besloten heeft maandverband en tampons beschikbaar te stellen via apotheken, 
buurtcentra en jeugdverenigingen2;
- wethouder Paping heeft toegezegd uit te zullen zoeken en terug te rapporteren aan de raad 
wie er bereikt worden met de maandverbandpakketten vanuit de landelijke actie van Always en 
het Nationaal Fonds Kinderhulp waarvoor Scalabor de logistiek afhandelt. 
We vinden dat; 

- iedereen die menstrueert altijd toegang moet hebben tot menstruatieproducten; 
- het gebrek aan financiële middelen geen reden mag zijn om geen toegang te hebben tot 
menstruatieproducten.

1 Zie: https://www.planinternational.nl/uploaded/2019/11/Plan-International-Bloedserieus-onderzoek-
over-menstruatie-armoede-en-schaamte.pdf?x69576
2 Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/25/schotland-maakt-als-eerste-land-menstruatieproducten-
gratis-a4021327



Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college om (beslispunten)

- te onderzoeken hoeveel mensen in Arnhem geen toegang hebben tot menstruatieproducten;
- te onderzoeken of kosteloze verstrekking van menstruatieproducten plaats kan vinden voor 
deze doelgroep, bijvoorbeeld via maatschappelijke instellingen en hoeveel dit kost;
- de raad hierover uiterlijk medio februari 2021 te informeren.
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