
Schriftelijke raadsvragen (ex art. 41 RvO)  

aan burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Vragen kunt u sturen naar het e-mailadres van de griffie: griffie@purmerend.nl  
De beantwoordingstermijn voor schriftelijke vragen is drie weken. 
 
 

 

Raadslid: M.I. Welbergen 

Onderwerp: Vervolgvragen menstruatiearmoede 

Datum vraag:  24-02-2020 

 

Inleiding: 
 
In de beantwoording van de technische vragen (19-12-2019) van GroenLinks over menstruatiear-

moede op 09-01-2020 stelt het college dat menstruatieproducten behoren tot de algemeen nood-

zakelijke kosten van het bestaan. Er is geen hoogteverschil tussen bijstandsuitkeringen voor men-

sen die de producten wel als vaste onvermijdelijke kostenpost hebben en mensen die de pro-

ducten niet nodig hebben. Het resultaat is volgens GroenLinks dat mensen die menstruatiepro-

ducten moeten gebruiken, minder te besteden hebben dan anderen zonder een maandelijkse 

cyclus.    

 
 
 

 Vragen: 
 

1. Is het college het met GroenLinks eens dat menstruatieproducten niet tot de algemeen 

noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen behoren, omdat de producten niet door ieder-

een, maar juist alleen door mensen met een menstruatiecyclus worden gebruikt.    

2. Is het college het met GroenLinks eens dat door het hanteren van menstruatieproducten als 

algemeen noodzakelijke kostenpost zonder extra vergoeding bij de bijstandsuitkering bij-

draagt aan ongelijkwaardige behandeling tussen man en vrouw? 

3. Is het college het met GroenLinks eens dat door het hanteren van menstruatieproducten als 

algemeen noodzakelijke kostenpost zonder extra vergoeding bij de bijstandsuitkering bij-

draagt aan ongelijkwaardige behandeling tussen ouders met tienerdochters en mensen zon-

der tienerdochters? 

4. Is het college het met GroenLinks eens dat het hanteren van menstruatieproducten als alge-

meen noodzakelijke kostenpost zonder extra vergoeding bij de bijstandsuitkering geen effec-

tieve maatregel is om menstruatiearmoede tegen te gaan? 

5. Is het college het met GroenLinks eens dat een specifieke op de doelgroep gerichte aanpak 

zoals het gratis verstrekken van tampons en maandverband in openbare gebouwen (scholen, 

bibliotheek, stadhuis, voedselbank etc.) een effectievere oplossing zal zijn dan het hanteren 

van menstruatieproducten als een algemeen noodzakelijke kostenpost? 
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