
  

         

   

 
                 

       
            

        
         

               

             
        

                
          

         

 
          
         
      

        
       

           

    
               

  
                

             
             

        

    

  
    

Mote: Menstruatearmoede 

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 4 november 2022 

De raad, gehoord de beraadslaging en 

Constaterende dat: 
● Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen die in armoede leven thuis soms geen geld is voor 

menstruateproducten en 2 procent hiervan deze producten hergebruikt 
● Menstruatearmoede een negateve invloed heef op het inkomen en opleiding van vrouwen en 

hierdoor dus ook op hun functoneren in de samenleving 
● Menstruatearmoede versterkt de genderongelijkheid en dus daarmee ook de kansenongelijkheid 
● In Groot gemeente Venlo maar 8 MUP’s (menstruate uitgife punten) zijn verdeeld over Blerick en 

Venlo 
● Deze MUP’s worden beheerd door partculieren die steunen op gifen van partculieren en stchtngen 
● Er geen MUP’s bevinden in Tegelen, Belfeld, Steyl, Arcen, Lomm en Velden. 
● Deze 8 MUP’s niet (direct) toegankelijk zijn tjdens de avonduren en weekenden (3 bevinden zich in 

scholen, 3 voedselbank/hulp initateven, 1 deelkastje en 1 wijk- en speeltuinvereniging). 
● Dat iedere meisje/vrouw toegang moet hebben tot menstruate materiaal dat bij haar past 

Overwegende dat: 
● O.a. In UK worden menstruateproducten door de regering grats ter beschikking gesteld; 
● Het Nederlandse kabinet deze taak toewijst aan de gemeenten zelf; 
● Dat meerdere gemeenten zoals Soest, Eindhoven, Amstelveen, Roterdam, Den Haag, Nieuwegein 

concrete stappen hebben ondernomen om menstruatearmoede tegen te gaan; 
● Als gevolg van hoge infate, de stjging van armoede drastsch toeneemt; 
● Hygiëne een eerste levensbehoefe is, welke door kans op infectegevaar in het gedrang komt. 

Roept het College op om: 
● De reeds bestaande MUP’s in alle mogelijke vormen te steunen en eventueel van de nodige fnanciële 

bijdrage te voorzien. 
● Binnen de kaders van ‘Fier op Venlo’ de regie te pakken en medewerking te verlenen aan nieuwe 

initateven verspreidt over heel Venlo zodat elke dorp en/of kern is voorzien van een MUP. 
● De raad hierover op z’n laatst het 2e kwartaal van 2023 te rapporteren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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