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Tijdens de raadsvergadering van 22 december 2021 bij de behandeling van de nota: 

Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021-2025 is unaniem de motie: “Plan van 

aanpak bestrijding menstruatiearmoede” van PvdA, GroenLinks, CDA, VVD, D66 en PRD 

aangenomen. In de motie wordt het college verzocht om te komen met een doelgericht en beknopt 

plan van aanpak bestrijding menstruatiearmoede, waarin is opgenomen: 

• de wijze waarop menstruatieproducten beschikbaar kunnen komen, bijv. via tegoed op de 

GelrePas; 

• schoolmaatschappelijk werk op scholen menstruatiearmoede bespreekpaar kan maken; 

• hoe de gemeente Renkum maatschappelijke partners kan ondersteunen bij het realiseren 

van uitgiftepunten op openbaar toegankelijke plekken.  

Daarnaast wordt het College opgedragen om het plan van aanpak met een financiële vertaling in 

het 1e kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen, zodanig dat dit gebruikt kan worden bij de 

behandeling van de Voorjaarsnota 2022.  

 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over ons plan van aanpak voor de bestrijding 

menstruatiearmoede in gemeente Renkum en de daarbij behorende financiële consequenties. 

 

1. Menstruatieproducten gratis verstrekken aan meisjes, vrouwen, non-binaire en 

transgender personen uit de gemeente Renkum, die menstrueren en leven in een 

huishouden met een laag inkomen of die hulp krijgen bij schulden. 

 

Wanneer iemand in armoede leeft, moet diegene altijd keuzes maken wat hij/zij wel of niet koopt. 

Er moet zelfs een keuze gemaakt worden tussen producten die de basis zijn voor een gezond en 

menswaardig bestaan, bijvoorbeeld tussen het kopen van menstruatieproducten of groente/fruit. 

Menstruatieproducten zijn voor mensen een basisvoorziening en essentieel voor de gezondheid. 

Bovendien stelt het hun in staat om sociaal en maatschappelijk te blijven participeren tijdens de 

menstruatieperiode. Daarom gaan wij gratis menstruatieproducten verstrekken aan de betreffende 

inwoners met een gezamenlijk totaal inkomen van maximaal 120% WSM of die hulp krijgen bij 

schulden, zonder dat zij geld bij moeten betalen, of het GelrePastegoed moeten gebruiken. 

 



Gemeente Renkum 

 

 

 

Onderwerp 

Plan van aanpak bestrijding menstruatiearmoede 

 

Datum Zaaknummer  Pagina 

1 juni 2022 155261  2 van 4 

 

2. Samenwerkingsovereenkomst aangaan met St. Armoedefonds voor inkoop en 

distributie van menstruatieproducten, het opzetten van en onderhouden van 

contacten met MUP’s. 

 

Werkwijze Armoedefonds 

Stichting Armoedefonds regelt en coördineert de inkoop en distributie van de menstruatieproducten 

naar de menstruatieproducten uitgiftepunten (MUP’s) en zij hebben ervaring met de uitgifte ervan 

aan de inwoners. Bovendien bestrijden zij armoede door de lokale organisaties in de gemeenten 

heel goed te kennen en te versterken. Zij helpen dan ook bij het selecteren en opzetten van goede 

MUP’s voor de doelgroep. Dat is precies de aanpak die goed past bij de uitgifte van gratis 

menstruatieproducten. Bijvoorbeeld Renkum voor Elkaar, JONG RvE, Ons Middelpunt in Doorwerth, 

het Huis van Renkum en de Voedselbank Neder Veluwe hebben goede contacten met de doelgroep 

in onze gemeente. Onder andere in de gemeente Den Haag heeft het Armoedefonds al succesvol 

diverse MUP’s gerealiseerd.  

 

Het Armoedefonds koopt de menstruatieproducten in grote hoeveelheden rechtstreeks in bij de 

producenten, vaak met extra korting. Zij pakken de producten over in kleinere dozen. Deze dozen 

met 90% maandverband en 10% tampons sturen zij vervolgens naar de MUP’s. Als de doos bijna 

op is, sturen zij een nieuwe. De waarde van een doos met daarin 100-120 producten is rond de 

€150,- en een halve doos €75,- (exacte prijs is afhankelijk van aanbiedingen e.d.). Deze prijzen 

zijn inclusief 10% overige kosten, die het Armoedefonds berekent voor het overpakken en 

versturen van de dozen. 

 

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Armoedefonds 

Voor de hierboven genoemde werkzaamheden gaan wij een samenwerkingsovereenkomst aan met 

Stichting Armoedefonds. De looptijd van de overeenkomst is 3,5 jaar en kan desgewenst verlengd 

worden. In het vierde kwartaal van elk jaar wordt de uitgifte van de menstruatieproducten en de 

MUP’s geëvalueerd. 

 

Kosten voor verstrekken menstruatieproducten door Armoedefonds 

● Inwoners Renkum:   31.000 

● In armoede 10%:   3.100 

● Menstruerende personen ½: 1.550 

● Menstruatie leeftijd ½:  775 

● Pakjes per jaar 19,5:  15.100  

● Prijs per pakje €1,-:  €15.100,-   

● Overige kosten 10%:  €1.510,- 

● Totale kosten:   €16.610,- 

 

Om in gemeente Renkum de hele minimadoelgroep te bereiken, die menstruatieproducten 

gebruiken, is een jaarbudget nodig van ongeveer €16.000,-. Aangezien vanaf dag één niet 

iedereen bereikt wordt, is het startbudget van de helft van de totale kosten €8.000,- een goed 

begin voor 2022. Alle hier genoemde kosten zijn geschat door het Armoedefonds op basis van hun 

kennis en ervaring met het opzetten van MUP’s en gratis verstrekken van menstruatieproducten. 
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Financiële consequenties 

In de budgetten “Armoedebestrijding kinderen” en “GelrePas” van 1F Minima is geen ruimte om de 

hierboven geschatte jaarlijkse kosten van €16.000,- voor het bestrijden van menstruatiearmoede 

structureel te dekken. Omdat pas in het 3e kwartaal van dit jaar met het verstrekken van 

menstruatieproducten van start kan worden gegaan en vanaf dag één niet iedereen bereikt wordt, 

is het startbudget van de helft van de totale kosten €8.000,- een goed begin voor 2022. 

Voorgesteld wordt om voor het startbudget van €8.000,- in 2022 gebruik te maken van de 

incidentele middelen van 1J Inkomensvoorzieningen, budget Bijzondere bijstand. Tijdens de 

bespreking van de voorjaarsnota zal een keuze gemaakt moeten worden om aan 1F Minima een 

structureel budget toe te voegen om de bestrijding van menstruatiearmoede voort te kunnen 

zetten van €16.000,00 per jaar voor een periode van 3 jaar. 

Dit wordt in de voorjaarsnota verwerkt. 

 

3. Acties voor signaleren, bespreekbaar maken en oplossen van 

menstruatiearmoede.  

 

Het is belangrijk dat wij menstruatiearmoede in onze gemeente signaleren. Dat we dit onderwerp 

bespreekbaar maken. En wij de betreffende doelgroep informeren, welke oplossing gemeente 

Renkum biedt om menstruatiearmoede te voorkomen.  

 

Acties: 

● Jaarlijks een brief sturen naar onze sociale en matschappelijke partners (ook huisartsen en 

scholen), waarin staat waar en hoe gratis menstruatieproducten binnen onze gemeente 

verkrijgbaar zijn. Maar waarin hulpverleners en docenten ook gewezen worden op de 

digitale folder van het Nationale Fonds Kinderhulp over het signaleren, bespreekbaar 

maken en oplossen van menstruatiearmoede. De folder is geschreven door 

ervaringsdeskundigen en hulpverleners. 

● In het eerste jaar elk kwartaal een bericht over gratis menstruatiemiddelen plaatsen in het 

gemeentenieuws in de “Rijn en Veluwe”, op onze gemeentelijke website en social media. In 

de daaropvolgende jaren deze berichten halfjaarlijks publiceren. 

● Op de website en in de app van de GelrePas wordt een aanbieding voor gratis 

menstruatieproducten geplaatst. 

● Stichting Leergeld Arnhem informeert de bij hun bekende gezinnen over de gratis 

menstruatieproducten in gemeente Renkum. 

● Er wordt een stukje tekst over de gratis menstruatiemiddelen opgenomen in onze 

Minimafolder en Kindpakketfolder.  

 

Wij hopen met deze aanpak voor het bestrijden van menstruatiearmoede aan uw verzoek 

tegemoet te zijn gekomen. 
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Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

  

M. (Maurits) van de Geijn  A.M.J. (Agnes) Schaap 

 


