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Onderwerp: Aanpak van menstruatiearmoede

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 20 december 2022.

Constaterende dat:

* Gemiddeld 1 op de 10 meisjes en vrouwen te maken hebben met 
menstruatiearmoede;

* Volgens de prognose van het CBS armoede de komende tijd gaat toenemen;
» Menstruatiearmoede vrouwen ervan weerhoudt naar school, werk of andere 

activiteiten te gaan;
« Menstruatiearmoede tot onhygiënische en onveilige situaties kan leiden;
* Gemeenten hier een belangrijke rol in kunnen vervullen door te zorgen voor gratis 

menstruatieproducten op toiletten van scholen, overheidsgebouwen, verenigingen, 
bibliotheken, etc.

Overwegende dat:

* Er momenteel geen menstruatieproducten uitgiftepunt (MUP) gevestigd is in 
Schagen;

* Er plannen lijken te zijn het MUP aan de voedselbank te koppelen, doch dat dit voor 
veel (jonge) vrouwen een te hoge drempel zal opleveren;

* Er met een budget van zo'n C 4000,- meerdere MUP's gevestigd kunnen worden en 
we hierdoor het probleem concreet kunnen aanpakken;
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* Te onderzoeken op welke wijze menstruatieproducten zo efficiënt en laagdrempelig 
mogelijk beschikbaar gesteld kunnen worden aan de doelgroep;

* Aan de hand van dit onderzoek over de gemeente verdeeld een aantal Menstruatie 
Uitgiftepunten te (doen) organiseren;

* Daarbij een benodigd budget voor 2023 van C 4000,- beschikbaar te stellen vanuit de 
post onvoorzien en dit voor 2024 en volgende járen mee te nemen met de 
kadernota;

* Deze voorziening van MUP's na een jaar te evalueren.

En gaat over tot de orde van de dag 
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