
 

 

 

 

 

 

Aan het college van Burgemeester en Wethouders, 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 71: Menstruatie-armoede nu nog schrijnender  

 

        's-Hertogenbosch, 19 mei 2022 

Geacht college, 

Eerder heb ik namens de fractie van GroenLinks Den Bosch schriftelijke vragen gesteld met 

betrekking tot menstruatie-armoede. Het college heeft op 7 september 2021 daarop gereageerd. Het 

gaf aan geen voorstander te zijn van het gratis beschikbaar stellen van menstruatieproducten. 

Volgens het college zouden deze producten bekostigd kunnen worden met een inkomen op 

bijstandsniveau. Inmiddels is het probleem nog veel groter geworden dan voorheen.  

De forse toename van de inflatie zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen nu nog minder te 

besteden hebben. De boodschappen zijn duurder geworden, de energierekening is in maart 2022 

157% hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder1, kortom het leven is veel duurder geworden en 

de situatie van sommige vrouwen en meisjes nog veel schrijnender en de aandacht voor 

menstruatiearmoede nog noodzakelijker. Uit het artikel van Binnenlands Bestuur blijkt dat steeds 

meer gemeenten menstruatie-armoede aanpakken zolang er geen landelijk beleid is2. Het is fijn dat 

organisaties als Quiet en de Armoedefonds op kleine schaal zich inzetten voor onze vrouwen en 

meisjes. Echter zijn wij van mening dat dit niet voldoende is.  

Op het Koning Willem I College zijn studenten bijvoorbeeld bezig met het plan om gratis menstruatie-

producten aan te bieden. Zo willen zij het voorbeeld van Drenthe College navolgen3. Het Drenthe 

College is de eerste mbo-school in Nederland die gratis menstruatie-producten beschikbaar stelt 

voor studenten. Dit doet de school in samenwerking met de gemeente Emmen en Bloody Basics. Wij 

zien een kans voor de gemeente ’s-Hertogenbosch om met het Koning Willem I College samen te 

werken om onze Bossche studenten die dat nodig hebben te ondersteunen. Het Koning Willem I 

College kan de tweede mbo-school in Nederland worden die gratis menstruatie-producten 

beschikbaar stelt voor de Bossche studenten. Daarbij zou Stichting Leergeld ook een rol kunnen 

hebben. Zo heeft Stichting Leergeld Leiden en Omstreken ondersteuning toegevoegd bij het kopen 

van de producten aan hun hulppakketten4 . 

 

Daarom stelt GroenLinks de volgende vragen: 

 
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/14/inflatie-stijgt-naar-9-7-procent-in-maart 
2 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/gemeenten-bieden-vrouwen-en-meisjes-hulp-aan  
3 https://www.ad.nl/drenthe/drenthe-college-stelt-gratis-menstruatieproducten-beschikbaar-voor-studenten 
4 https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210519_59310357 



1) Is het college het met de fractie van GroenLinks Den Bosch eens dat de noodzaak om onze 

Bossche vrouwen en meisjes te helpen nu veel hoger is gezien de huidige omstandigheden? 

2) Is het college bereid om menstruatie-armoede aan te pakken zoals andere gemeenten dat nu 

ook doen omdat er geen landelijk beleid is? 

3) Is het college bereid om samen met Stichting Leergeld te kijken of het mogelijk is om ook 

hulppakketten aan te bieden aan onze Bossche vrouwen en meisjes zoals het voorbeeld in 

Leiden? 

4) Is het college bereid om de samenwerking op te zoeken met het Koning Willem I College om 

de tweede mbo-school van Nederland te worden die gratis menstruatieproducten 

beschikbaar gaat stellen voor de Bossche studenten? 

 

Namens de fractie van GroenLinks Den Bosch 

Yeliz Doğan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


