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Inleiding 

 

Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2022 heeft de raad unaniem de motie vreemd aan de 

orde van de dag ‘Uitbannen menstruatie-armoede in Koggenland ingediend. De motie is 

aangenomen. 

 

 

 

Motie 

 

Tekst dictum motie: 

 

Verzoekt het college: 

1. Het uitbannen van menstruatie-armoede een vast onderdeel uit te laten maken van het lokaal 

armoedebeleid. 

2. Te komen met een voorstel, inclusief verwachte kosten, hoe de gemeente deze vrouwen hierin 

kan ondersteunen met als doel menstruatie-armoede uit te bannen. 

3. De raad hierover uiterlijk binnen drie maanden te informeren. 

 

 

 

 

Afdoening  

In 2013 is de Stichting Armoedefonds opgericht. Het doel van de stichting is het bestrijden en 

verzachten van (de gevolgen van ) armoede, door financieel en in natura te ondersteunen van 

lokale organisaties die actief zijn op het gebied van armoedebestrijding in Nederland. Stichting 

Armoedefonds biedt zo ook menstruatieproducten aan voor meisjes en vrouwen die daar geen geld 

voor hebben. Een organisatie of gemeente stelt locaties beschikbaar als uitgiftepunt. Het 

Armoedefonds heeft veel ervaring met verschillende gemeentes op dit gebied. Gemeentes die 

menstruatieproducten beschikbaar willen stellen kunnen dit in samenwerking met het 

Armoedefonds organiseren. De gemeente financiert een X bedrag op basis van inwonersaantal (zie 

hieronder uitgewerkt) . Het Armoedefonds zal dit omzetten in dozen met menstruatieproducten en 

verspreiden onder de uitgiftepunten in de gemeente. Het uitbannen van menstruatie- armoede zal 

worden uitgevoerd door het armoedefonds.  

Ons voorstel is dan ook om de menstruatiearmoede in samenwerking met het Armoedefonds op te 

pakken.  

Praktisch betekent dit:  

  1. De gemeente levert een lijst aan met locaties die als uitgiftepunt kunnen functioneren. De        

      gemeente Koggenland denkt hierbij aan: Bibliotheek, basisscholen, voedselkastjes in de buurt en  
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      buurthuizen. 

  2. De punten worden door het armoedefonds benaderd en bevoorraad. 

  3. De kosten zijn berekend op het inwoneraantal van 23.000 inwoners in gemeente Koggenland: 
      Inwoners                                                           23.000 

      Armoede (1:10)                                                  2.300 

      Vrouw (1:2)                                                        1.150 

      Leeftijd (1:2)                                                          575 

      Pakjes per jaar gemiddeld 14/ á 1€ pst.            8.050 

      Overige kosten 10%                                             805 

      Totaal                                                                  8.855 

  

Het startbedrag wordt gesteld op de helft van het totaalbedrag, in dit geval afgerond €4.500 omdat 

gebleken is dat het Armoedefonds in het eerste jaar niet de gehele doelgroep kan bereiken.  

Dit budget staat niet vast, aangezien dit altijd maatwerk is. 

 

Van belang is om het aantal uitgiftepunten te beperken, om het haalbaar en overzichtelijk te 

houden en te verspreiden over de gemeente, waardoor ze goed bereikbaar en laagdrempelig zijn. 

We denken daarbij aan een punt in of nabij een kern, Obdam, Zuidermeer, Spierdijk, Hensbroek, 

Berkhout, De Goorn, Ursem, Sharwoude, Avenhorn, Oudendijk.   

 

 

Financiering 

 

Vanuit het budget van eenmalige uitkering echte armoede (Koggenfonds, waar jaarlijks 8 tot 10.000 

euro overblijft)  zou dit project het eerste jaar gefinancierd kunnen worden. Na dit jaar zal het in de 

begroting opgenomen moeten worden.  

 

 


