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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 

 

*21UIT00495* 

datum : 10 februari 2021 ons kenmerk : 21UIT00495 
uw brief van : 20 januari 2021 uw kenmerk : - 
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14 
onderwerp  : Beantwoording artikel 42-vragen over koop lokaal  
 
 

     

Geachte heer Prinsen, beste Maarten, 
 
 
In uw brief van 20 januari 2021 stelt u namens de fractie van Lokaal Liberaal vragen 
over het onderwerp ‘koop lokaal’. Hieronder treft u de beantwoording aan van de 
vragen die u stelt. 
 
U vraagt ons college of het klopt dat het kerstgeschenk voor medewerkers eind 2020 
niet lokaal gekocht en te besteden is. Indien het antwoord op deze vraag positief is 
wilt u de toezegging van ons college dat wij in het vervolg recht doen aan het motto 
‘Koop lokaal en ondersteun onze middenstand en horeca’ en dat als gemeente ook zelf 
in de praktijk te brengen. 
 
Wij vinden het zeer belangrijk om de lokale ondernemers te steunen. Afgelopen jaar 
zijn er twee momenten geweest waarbij de organisatie alle medewerkers een 
geschenk (attentie) heeft gegeven in de vorm van een cadeaubon van het 
Citycentrum en Kromstraat en een plant van een Veldhovense bloemist. Juist ook om 
de lokale ondernemers te steunen. 
 
Het jaarlijkse kerstgeschenk voor het personeel is in 2020 inderdaad geleverd door 
een niet Veldhovens partij. De afgelopen vijf jaar hebben wij een kerstmarkt 
georganiseerd met een diversiteit aan lokale ondernemers. Op deze goed bezochte 
markt konden al onze collega’s zelf hun kerstgeschenk uitkiezen. Wie niet naar de 
kerstmarkt kon komen kreeg een Citybon voor hetzelfde bedrag.  
 
Een belangrijk aspect van de kerstmarkt is ontmoeten en verbinden. Door corona 
konden alle activiteiten voor het personeel om elkaar op een informele manier te 
ontmoeten, niet doorgaan. Daarom hebben wij gezocht naar een manier om elkaar 
tóch te kunnen ontmoeten en te verbinden. 
 
Bij de organisatie van de Nationale Waarderingsbon was het mogelijk om dit te doen 
in een virtuele kerstmarkt. Een 360 graden omgeving waar je allerlei online 
activiteiten met elkaar kan doen, met elkaar kunt praten in diverse Zoom-kamers en 
geschenken kan uitzoeken op de virtuele kerstmarkt/webshop. Ook kon men een 
schenking doen aan het goede doel van 2020: het Ronald McDonald huis in 
Veldhoven. 
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Uiteraard hebben wij in dit kader een afweging gemaakt en woog het zwaarder om 
elkaar op deze manier te ontmoeten waarbij het kerstgeschenk voor medewerkers een 
onderdeel was. Er was geen Veldhovens bedrijf bij ons bekend die deze combinatie 
aan kon bieden. 
 
Voor dit jaar gaan we opnieuw bekijken wat het beste past bij de organisatie, waarbij 
wij zoals altijd als eerste denken aan onze lokale ondernemers. 
 
Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
Noud Bex Marcel Delhez 
secretaris burgemeester  


