Brabantse Impact Monitor
Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Maandag 20 april 2020 - Provincie Noord-Brabant

Openbare orde & veiligheid

Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 33.405 mensen positief getest
(toename van 750 in 24 uur tijd).

•

9.779 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (75 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 1.158 Dat
zijn er 18 minder dan de dag ervoor.

•

3.751 mensen zijn aan het virus overleden (67 in afgelopen
24u).

•

In Brabant liggen momenteel 450 patiënten met COVID-19 in
het ziekenhuis. Op de Brabantse IC lagen zondag 111 patiënten.
In totaal kent Brabant 7.069 besmettingen (21% van het totaal).
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Recente ontwikkelingen
•

Er komt een noodfonds voor kleine, beginnende bedrijven in de Brainport-regio die met de innovaties en
technieken van morgen bezig zijn en die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Het initaitef komt
van Brainport en intussen haken steeds meer partijen aan, waaronder het Eindhovense gemeentebestuur. Het
gaat om leningen met maximum van 30.000 euro per onderneming en BSF is tevens betrokken bij de uitvoering.
(NIEUW)

•

Ook mensen met een aflopend jaar- of half jaarcontract blijken kwetsbaar in de coronacrisis. Ondanks de
maatregelen van de overheid zien velen van hen de kans op een vaste aanstelling verdampen. De FNV
berekende dat er per maand 64.500 mensen zijn waarvan het tijdelijke contract afloopt en 100.000 mensen die
in hun proeftijd zitten. De vakbond gaat binnen die doelgroep uit van tienduizenden ontslagen. (NIEUW)

•

Uit onderzoek van ONL blijkt dat slechts een derde van de ondernemers met personeel verwacht geen gebruik
te hoeven maken van de NOW-regeling. Bovendien verwacht ruim 40% personeel te moeten ontslaan. Bijna
een kwart van de ondervraagde ondernemers overweegt een faillissement. (NIEUW)

•

In twee weken tijd zijn bij het UWV ruim 97.000 aanvragen ingediend voor de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels heeft UWV ruim 1,5 miljard euro overgemaakt aan 81.000
werkgevers. Samen hebben zij ruim 1,3 miljoen werknemers in dienst. Het geschatte omzetverlies is gemiddeld
73 procent.

•

Innovatieve MKB bedrijven kunnen vanaf 28 april eenvoudiger aan krediet komen. Via de regionale
ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) komt er landelijk 100 miljoen euro beschikbaar. De provincie NoordBrabant staat samen met de BOM klaar voor de uitvoering. Meer informatie over de regeling volgt snel.

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Impact economie
•

De Rabobank heeft Amerikaans onderzoek toegepast op de Nederlandse economie en is zodoende nagegaan
welke beroepen op meer dan 1,5m van anderen of zelfs geheel vanuit huis kunnen worden uitgeoefend. Wat blijkt:
bijna 90% van de economische activiteit in Nederland kan met ten minste 1,5m afstand tot anderen plaatsvinden,
waarvan 43% geheel thuis.

Met name banen in de horeca, zorg en overige diensten (zoals kappers) kunnen niet op meer dan 1,5m worden
uitgeoefend. Vooral in de ICT, specialistische zakelijke dienstverlening en bij financiële instellingen kan
grotendeels vanuit huis worden gewerkt. In de landbouw, bouw en industrie kan vrijwel niet worden thuisgewerkt,
maar kunnen werkzaamheden wel op meer dan 1,5 van anderen doorgang vinden. (NIEUW)

Economische impact

Impact economie
•

Rabobank becijferde dat de maatregelen om de
verspreiding van corona in te dammen leiden tot sterk
lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in
Nederland. Met name in de horeca, detailhandel,
transport, food en agri sectoren is de daling groot.

De verwachting is dat de omzetdaling minimaal aanhoudt
tot het laatste kwartaal van 2020. Voor de horeca zal de
crisis tot in 2021 voelbaar zijn.
Gebiedsbeeld

•

Het aantal mensen met een WW-uitkering is in maart sterk
gestegen, dat meldt het UWV. Bijna 38.000 mensen
kregen die maand een nieuwe uitkering, wat 42% meer is
dan in februari. Landelijk nam dat aantal vooral toe vanuit
de horeca en catering, uitzendbedrijven en de
cultuursector. Met name veel jongeren verloren hun baan.

–

In maart 2020 ontstonden in Noord-Brabant 5.495 nieuwe
WW-uitkeringen en werden 4.138 WW-uitkeringen
beëindigd. In totaal telde Noord-Brabant in maart 2020
38.258 WW-uitkeringen, tegen 36.925 in februari 2020.
Dat is een stijging van 3,6%. (NIEUW)
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Impact economie
•

Het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse
economie is in april verder gedaald. Het wordt
steeds duidelijker dat de intelligente lockdown
stevige impact heeft op onze economie, aldus
economen van ING. Dat heeft het vertrouwen binnen
ruim een maand tijd helemaal laten omslaan van
+35 naar -44.

•

Het economisch bureau ABN Amro verwacht dat
consumenten dit jaar 5% minder besteden. In het
crisisjaar 2009 bedroeg dit ‘slechts’ 2%.
Nederlandse consumenten besteden sinds het begin
van de intelligente lockdown zo’n 13% minder ten
opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ze doen
ongeveer een kwart meer boodschappen bij
supermarkten en voedselspeciaalzaken, maar dat
maakt de daling in bijvoorbeeld de horeca en in veel
andere sectoren op het totaal niet goed.

Ook tijdens het Paasweekend, een periode waarin
consumenten doorgaans veel geld uitgeven, lagen
de bestedingen ruim 20% onder die van datzelfde
weekend in 2019.

Economische impact

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Pivot Park heeft aan negen huurders van de Osse campus een innovatievoucher gegeven van 5000 euro. De
directie wil de bedrijven daarmee tegemoet komen in deze economische zware tijd en hen prikkelen om als
campus een bijdrage te leveren aan de strijd tegen het coronavirus, aangezien er veel kennis aanwezig is van
medicijnontwikkeling. (NIEUW)

•

De gemeente Den Bosch is de campagne ‘Samen zijn wij Den Bosch’ gestart met als doel om inwoners van de
gemeente aan te zetten om lokaal te kopen, lokaal te proeven en lokaal te beleven en zo ondernemers te
ondersteunen. (NIEUW)

•

De Eindhovense ondernemers Vorstenbosch en De Witte hebben het internetplatform Anderhalvemeterstore.nl
ontwikkeld, waarop producten van ondernemers uit de regio voor de anderhalve-metersamenleving zijn te vinden.
(NIEUW)

•

Heyday Facility Management uit Eindhoven test een app die kantoorgebruikers in staat stelt om voldoende afstand
tussen medewerkers te bewaken. Via het online platform van het bedrijf zijn alleen werkplekken te reserveren die
voldoende afstand behouden. Een medewerker kan zodoende vanuit huis een plaats of vergaderruimte reserveren
voor de dag dat hij of zij op kantoor wil werken. (NIEUW)

•

Coolblue heeft samen met KLM en Flexport de webshop zonder winstoogmerk hulptroepen.nu opgezet om
gecontroleerd beschermingsmaterialen voor zorgaanbieders aan te bieden. In de webshop kunnen zorgverleners
producten bestellen tegen een fatsoenlijke prijs. KLM stelt vliegtuigen beschikbaar om een aantal keer per week
hen en weer te vliegen naar Shanghai. Flexport haalt in China de goederen op, maakt deze klaar voor de vlucht en
zorgt op Schiphol voor inklaring en transport naar Coolblue. Coolblue verspreidt vervolgens de
beschermingsmiddelen door heel Nederland met behulp van hun magazijn, webshop en bezorging. (NIEUW)

•

Het bedrijf Trylikes uit Vught heeft een speciale sensor ontwikkeld die een signaal geeft wanneer anderen te
dichtbij komen. Het is bedoeld om mensen bewust te maken en te helpen bij de inschatting van de afstand en om
medewerkers te beschermen. Handig in de anderhalve-metersamenleving.

Gebiedsbeeld
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(Maak)industrie
•

In het eerste kwartaal is de brutowinst van medisch-technologiebedrijf Philips met driekwart gedaald, van 171
miljoen naar 42 miljoen euro. De omzet kwam uit op 4,2 miljard euro, wat een lichte daling betekent. Tegenover de
omzetdaling staat een groei van de orderportefeuille met 23%. Dat komt door de toegenomen vraag naar medische
ziekenhuisapparatuur. (NIEUW)

•

De FME heeft in een rapport suggesties gedaan voor een intelligente doorstart van de technologische sector en de
van de Nederlandse economie, waaronder flexibiliteit in waardeketens, de noodzaak om werkgelegenheid en kennis
te behouden en vooral te blijven investeren in digitale innovaties en sleuteltechnologieën om ook na de crisis een
goede marktpositie te kunnen behouden. (NIEUW)

•

Uit onderzoek van de Koninklijke Metaalunie blijkt dat 85% van de bedrijven direct problemen te ondervinden door
de coronacrisis. De helft van de bedrijven geeft aan dat de omzet de afgelopen twee weken met gemiddeld 30% is
afgenomen. Voor de komende vier weken verwacht zeven op de tien bedrijven een verdere afname van de
orderportefeuille met 30%.

Economische impact

Gebiedsbeeld

Horeca, recreatie & toerisme
•

Er zou nu al 1,5 miljard euro aan ‘coronavouchers’ uitgegeven zijn door reisorganisaties en
vliegtuigmaatschappijen, wanneer zij gedwongen zijn reizen te annuleren. Er is simpelweg geen geld om
alle reizigers in een keer terug te betalen. (NIEUW)

•

Samen met KHN wordt gewerkt aan een protocol om met gepaste maatregelen open te kunnen in de
nieuwe anderhalve-metersamenleving. Te denken valt dan aan looproutes in restaurants, tafels die ver uit
elkaar staan, personeel met mondkapjes en klanten die zelf hun drankjes moeten halen. Eerder noemde
KHN de situatie nog onwerkbaar, maar doet derhalve toch een poging. Wel is de verwachting dat 70% van
de zaken verlies zal lijden na heropening. (NIEUW)

•

De gemiddelde bezettingsgraad in Nederlandse hotels is momenteel lager dan 10%, waar dat vorig jaar nog
77% was.

•

Volgens een studie van DVJ Insights blijkt dat bijna zes op de tien Nederlanders hun vakantieplannen voor
de zomer voorlopig hebben uitgesteld. Bijna de helft twijfelt of zij dit jaar überhaupt op vakantie gaat, gezien
de maatregelen in sommige landen.
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Retail
•

De coronacrisis is niet voor alle merkproducenten een streep door de rekening. Volgens marktonderzoeker Nielsen
zijn er ook merken die de corona juist geen windeieren heeft gelegd. Zo verkocht Dettol driemaal zoveel producten
en zag Kleenex een omzetstijging van 160%. (NIEUW)

•

Meer dan één op de vijf klanten is vanwege de coronamaatregelen gewisseld van supermarkt. Dat blijkt uit cijfers
van bureau Vostradamus, dat iedere twee weken de stemming peilt over verandering in oriëntatie- en
aankoopgedrag. Van de klanten die van supermarkt zijn gewisseld doet nu klaarblijkelijk 25% de meeste
boodschappen bij Albert Heijn, 22% bij Jumbo en 8% bij Lidl. (NIEUW)

•

Supermarkten in Nederland hebben in de week voor Pasen meer omzet geboekt dan in de zogeheten ‘Goede
Week’ van 2019. Dat becijferde marktonderzoeker Nielsen. Het gaat om een bedrag van 915 miljoen euro. De
stijging volgt op een aantal weken van daling in vergelijking met een jaar eerder.

•

Volgens marktonderzoeker IRI was de omzet van ketens als Albert Heijn, Jumbo en Lidl tot nu toe dit jaar zo’n
11,4 miljard euro. Dat is bijna een miljard euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

•

De omzet in de Nederlandse detailhandel is in februari met 5 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand
een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De hoeveelheid verkochte producten steeg ook, met 3,5% ten opzichte van
een jaar eerder. Zowel de food- als non-foodsector verkocht meer. Webwinkels voerden de omzet met 17% op.
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Vervoer, logistiek & transport
•

De NS breidt het rooster van de dienstregeling weer iets uit. Alle
stations waar normaliter intercity’s stoppen, krijgen vanaf 29 april
minstens eens per uur een intercity. Ook het Randstad-nachtnet en de
IC Direct gaan weer rijden. In de huidige dienstregeling rijden er vooral
sprinters. (NIEUW)

•

Als het openbaar vervoer in Nederland moet worden aangepast voor de
anderhalve-metersamenleving, kost dat dit jaar minstens 1,2 miljard
euro, aldus voorzitter van branchevereniging OVNL Pedro Peters.
Immers, hooguit 25% van de capaciteit van bussen, treinen, trammen
en metro’s kan dan worden gebruikt. (NIEUW)

•

Uit cijfers die Apple sinds kort vrijgeeft blijkt dat Nederlanders gehoor
geven aan de oproep het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor
noodzakelijke reizen. Het aantal reizigers in trein,
bus en tram nam met 80% af, terwijl het aantal reizigers te voet en per
auto ‘slechts’ een ruime halvering kende.

Gebiedsbeeld
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Cultuur, sport & evenementen
•

Nederland gaat als gevolg van de aanhoudende coronacrisis een recessie tegemoet, maar minister van Cultuur
Ingrid van Engelshoven laat weten dat de cultuursector geen bezuinigingen hoeft te verwachten. (NIEUW)

•

Podiumbouwers gooien het roer om. In plaats van decors voor festivalpodia maken zij nu inklapbare
kantoormeubelen voor thuiswerkers en horecatafels voor de anderhalve-metermaatschappij, zoals bij Create in
Beek en Donk en bij Axis Internationaal in Eindhoven, die zich hebben verenigd in het nieuwe bedrijf Compaqt.
(NIEUW)

•

De boekenpakketten van de Bibliotheek Midden-Brabant voorzien in een grote behoefte. Van de afhaalservice
hebben inmiddels meer dan duizend leden gebruik gemaakt, daarnaast zijn bij 70-plussers zeker 200
pakketten thuisbezorgd. (NIEUW)

•

Verschillende burgemeesters van grote steden hebben aangedrongen bij het kabinet om alle grote evenementen
van deze zomer af te gelasten tot zeker 1 september of 1 oktober. Voor festivals is het belangrijk om vroegtijdig
duidelijkheid te hebben, bijvoorbeeld om artiesten te kunnen afzeggen en verzekeringen te kunnen aanspreken

•

Op woensdagavond 15 april kwam minister Van Engelshoven met de mededeling dat zij 300 miljoen euro vrijmaakt
voor de cultuursector. Het geld is voor culturele instellingen "die van vitaal belang zijn". Het gaat om subsidies voor
de culturele "basisinfrastructuur" en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes
rijkscultuurfondsen.

•

De gezamenlijke kunst- en cultuurwereld verliest tussen de 85 en 100 miljoen euro per week aan omzet door de
coronamaatregelen. Per 1 juni zal het in totaal om 969 miljoen euro gaan aan inkomstenderving. Dat bevestigt de
belangenorganisatie Kunsten’92 in de Volkskrant. Kunstloc Brabant raamt op basis van het onderzoek de schade
in Brabant aan de niet-gesubsidieerde cultuursector op 220 miljoen euro.

Gebiedsbeeld
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Landbouw, tuinbouw & Voeding
•

De Europese Commissie heeft twee aanvullende maatregelen genomen voor de agrofoodsector. Enerzijds worden
de aan boeren betaalde voorschotten verhoogd. Anderzijds wordt het aantal fysieke controles die lidstaten dienen
uit te voeren voordat tot betaling kan worden overgegaan, verminderd, om zo fysiek contact tussen boeren en
controleurs te verminderen. Bovendien zal de Farm2Fork-strategie die binnenkort wordt gepubliceerd worden
versterkt met de lessen die opgedaan zijn tijdens de coronacrisis, zoals ten aanzien van voedselveiligheid.
(NIEUW)

•

Bij het nieuwe meldpunt van LTO zijn meerdere klachten binnengekomen over oneerlijke handelspraktijken in de
sierteeltsector, zoals het eenzijdig doorvoeren van prijsverlagingen en kwaliteitseisen, afbestellen of het
overschrijden van de betalingstermijn. Bloemenveiling FloraHolland signaleerde al eerder dat er een
loopgravenoorlog dreigt te ontstaan tussen kopers en verkopers in de sierteeltsector. Vooral kopers in het
buitenland annuleren massaal hun orders. (NIEUW)

•

Het kabinet stelt 650 miljoen euro beschikbaar voor sierteelt, fritesaardappeltelers en een deel van de tuinbouwers
die aan de horeca leveren. 600 miljoen is bedoeld voor bedrijven die een forse omzetdaling hebben door de
coronauitbraak en 50 miljoen voor telers van aardappelen voor frites. Idee is dat 30% van de derving voor rekening
is van de ondernemers en 70% grotendeels zal worden gecompenseerd door de overheid. Het extra bedrag is
uitgetrokken omdat deze doelgroep niet kon worden geholpen met het eerder gepresenteerde noodpakket van het
kabinet.

•

Op initiatief van REWIN zijn verschillende partijen (zoals Samen tegen voedfselverspilling, SVZ en Varta) verenigd
onder de noemer ‘Plant-based Partners: #verspillingsvrij’, om mee te denken over oplossingen om verspilling van
groente en fruit te voorkomen. REWIN doet dit vanuit het project Symbiosis4Growth.
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Bouw
•

Uit de nieuwe BouwMonitor van USP en Vakmedianet blijkt dat er in de bouwsector tot en met maart weinig zorgen
waren. Bij 64% is de omzet gelijk gebleven dan wel gestegen ten opzichte van maart vorig jaar. 28% zag de omzet
dalen. Voor de komende maanden is het sentiment echter een stuk negatiever. 58% van de ondervraagden
verwacht dat de omzet lager ligt in april dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Gesteld kan worden dat met name bedrijven aan het begin (vastgoed & ontwerp) en aan het einde van de
bouwketen (installatie & afbouw) de eerste klappen opvangen. (NIEUW)
Gebiedsbeeld
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

Het kabinet heeft tot nu toe 19 miljard euro uitgetrokken voor de aanpak van de coronacrisis. In het overzicht
van het ministerie van Financien - dat optelt tot ruim 18 miljard euro - zijn de recente steunpakketten voor de
cultuursector (300 miljoen euro) en de landbouw (650 miljoen euro) nog niet meegenomen. (RTL Nieuws)

•

Het aantal faillissementen is in de afgelopen week opnieuw gestegen. 94 bedrijven, inclusief eenmanszaken,
gingen kopje onder, meldt het CBS. Dat zijn er twintig meer dan een week eerder. En veel meer bedrijven zitten in
de gevarenzone. (RTL Nieuws)

•

De Europese Centrale Bank (ECB) is bereid om nog verder te gaan dan de ruim 1 biljoen euro die het al heeft
toegezegd voor de bestrijding van de coronacrisis in de eurozone. Dat zeggen twee beleidsmakers binnen de ECB
dit weekend in afzonderlijke interviews in een Franse en Portugese krant. (RTLZ)

•

Denemarken weigert tijdens de coronacrisis financiële steun te geven aan bedrijven die geregistreerd staan in
belastingparadijzen. Het land volgt daarmee het beleid dat Polen eerder in april aankondigde. (NU.nl)

•

Ontwikkelaars, computerbeveiligers en privacy-experts zijn niet onder de indruk van de zeven overgebleven
corona-apps die kans maken om door de overheid tot officiële corona-app te worden verheven. (NOS)

•

Lokke Moerel, hoogleraar technologie en internationaal recht: “Ook als de app vrijwillig is, zullen werkgevers een
‘groene code’ gaan eisen voor je naar kantoor mag. Dat zijn zeer ingrijpende gevolgen op basis van een extreem
foutgevoelig systeem” (Volkskrant)

•

De horecasector zal veel problemen ondervinden als de anderhalve meter-maatregelen worden opgelegd.
Dit blijkt uit cijfers van Koninklijke Horeca Nederland. Het anderhalve meter-protocol is voor 70% van
de horecabedrijven niet rendabel (De Ondernemer)

•

Vakantiedagen opnemen of de pensioenopbouw tijdelijk staken. Als het aan horeca-ondernemers ligt
moet ook het personeel meebetalen aan de gevolgen van de coronacrisis, maar de vakbonden willen er niet in
mee. (RTL Nieuws)

Gebiedsbeeld
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

De coronacrisis kan zorgen voor blijvende veranderingen van ons reisgedrag. Dat concludeert het Kennisinstituut
voor Mobiliteitsbeleid (KiM) op basis van onderzoek onder bijna 2500 mensen. Een kwart van de mensen die meer
zijn gaan thuiswerken en een derde van de mensen die vaker op afstand vergaderen, denken dat in de toekomst te
blijven doen (NOS).

•

De Kamer van Koophandel komt met de Corona Regelingencheck. Zo weet een ondernemer in vijf stappen op
welke regelingen hij of zij aanspraak kan maken (De Ondernemer).

•

In grote steden hebben boekwinkels een omzetverlies van wel 80 procent, met ook grote gevolgen voor
uitgevers en auteurs. Bijna de helft van de fysieke boekhandels verwacht binnen een half jaar om te vallen, zo
blijkt uit cijfers van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) (NRC)

•

Het aantal tegoedbonnen voor geschrapte reizen stijgt enorm. Zowel reisorganisaties als
vliegtuigmaatschappijen en recreatiebedrijven strooien met deze waardecoupons als zij door de
coronamaatregelen gedwongen worden te annuleren (Telegraaf)

Gebiedsbeeld
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Regionaal mediabeeld
•

Burgemeester Paul Depla van Breda wil dat de regels voor jongeren na 28 april versoepeld worden.Hij sluit
zich aan bij een oproep van Hubert Buls, voorzitter van het Veiligheidsberaad (Omroep Brabant)

•

In Breda is een hulpprogramma gestart voor de plaatselijke horeca. Pandeigenaren en brouwerijen hebben
afgesproken om de huur van de cafés en restaurants in Breda met twee derde te verlagen. Op deze manier
willen ze de horeca in april en mei ondersteunen tijdens de coronacrisis. (Omroep Brabant)

•

WeCareNL, het Tilburgse initiatief met de speciale bonnen om zorgpersoneel te bedanken en tegelijkertijd
horeca te helpen, heeft in een paar weken tijd al 25.000 euro opgehaald. Na Tilburg wordt het idee nu ook in
heel Midden-Brabant uitgerold, aldus Jordy Sweep. En zelfs in Zaanstad doen ze mee. (BD)

•

Podiumbouwers uit Eindhoven gooien het roer om tijdens de coronacrisis: thuiswerkmeubels en horecatafels
voor anderhalvemeter-samenleving (Omroep Brabant).

•

Eindhoven komt met een noodfonds voor startups in de regio Brainport die door de coronacrisis in de
problemen gekomen zijn. Eindhoven heeft 100.000 euro in het fonds gestopt (BD).

Impact economie

•

Het is nog voorzichtig, maar steeds meer mensen weten de weg naar het Tilburgse stadshart te vinden. De
ene na de andere zaak gaat weer open, ook al is de omzet bij het merendeel nog ‘bedroevend’. (BD)

Branche-ontwikkelingen

•

Veel ondernemers die nu nog op slot zitten, voeren een tijdslot in voor hun klanten. Het is een van de
maatregelen waarmee we de nieuwe 1,5 metereconomie ingaan. Ruim dertig sectoren zijn er klaar
voor, maar de horeca heeft nog een groot probleem. (BD)

•

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij het toekennen van een tijdelijk uitkering aan ondernemers in Den
Bosch. Maar wie helemaal geen geld heeft om boodschappen te doen, krijgt wel direct een voorschot in het
kader van Broodnood. Van die broodnood-regeling hebben tot nu toe 11 ondernemers gebruik gemaakt. (BD)

•

De persconferentie van premier Rutte dinsdagavond wordt ook voor de kermisexploitanten in Nederland
heel spannend . Gaat de Tilburgse kermis , met soms wel een miljoen bezoekers, door of niet? Maandag werd
een testkermis opgebouwd, maar de eerste resultaten stemmen droevig. (Omroep Brabant)
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Sociale media
•

Inmiddels kent het aantal social media berichten over de economische impact van het coronavirus
een vast patroon per week, met een dip in de weekenden en een piek op woensdag en donderdag.

Economische impact

Sociale media
•

De situatie in verpleeg- en verzorgingstehuizen blijft een
veelbesproken onderwerp op sociale media. Er komen steeds meer
signalen dat de werkomstandigheden belabberd zijn (of in ieder
geval zijn geweest), dat er inmiddels veel ouderen zijn overleden en
dat het kabinet

•

Tegelijkertijd wordt ook de discussie over het 'opstarten' van de
economie gevoerd.

•

Vraag die de laatste dagen ook vaak gesteld is en beantwoord wordt
(bijvoorbeeld in de landelijke zaterdagkranten): hoe ziet de postcoronasamenleving en –economie er uit?

•

Vanuit verschillende kanten (journalisten Mathijs Bouman (RTLZ) en
Menno Tamminga (NRC) toch ook begrip voor bedrijven als
Booking.com en KLM die een beroep doen op de NOW om
werkgelegenheid te behouden.
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Noodmaatregelen
•

Het volledige overzicht van
alle maatregelen die het kabinet sinds
17 maart heeft afgekondigd is te vinden
op staat op rijksoverheid.nl.

•

De provincie Noord-Brabant maakt 5
miljoen euro vrij om de impact van het
coronavirus op de Brabantse
economie te verzachten. Op dit
moment wordt met deze middelen in
overleg met alle arbeidsmarktregio's
gewerkt aan het inrichten van
werkgeversservicepunten. Deze zijn in
de loop van volgende week, als het
loket voor de nieuwe NOW-regeling
opengaat, operationeel.

•

Daarnaast ligt er nog een voorstel om
de komende vier jaar 16 miljoen euro te
investeren in de arbeidsmarkt. Sinds
deze week is een digitaal
onderwijsplatform met het aanbod in
Brabant voor werkenden actief. Alle
informatie is te vinden op
www.brabantleert.nl
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Noodmaatregelen
•

Veel gemeenten in Brabant hebben maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te steunen, o.a. door uitstel
van het betalen van gemeentelijke belastingen en coulanceregelingen voor het betalen van huur en/of het voldoen
aan subsidievoorwaarden.

•

De Europese Unie neemt de volgende maatregelen in de aanpak van de impact van het coronavirus:

•

De EU stelt 500 miljard beschikbaar voor landen die hard geraakt zijn voor de coronacrisis. Daarover zijn de
ministers van financiën van de eurozone het eens geworden. Een belangrijk deel is gereserveerd voor het
midden- en kleinbedrijf, zo'n 200 miljard, gefinancierd door de EIB. Nog eens 100 miljard van de EC is voor
mensen die hun baan zijn verloren. De rest is gereserveerd voor gezondheidszorg.

•

Er is 37 miljard euro beschikbaar in een speciaal investeringsfonds (het Corona Response Investment Initiative
(CRII)) voor de hardst getroffen plekken in de economie.

•

Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds wordt uitgebreid met gezondheidscrises. Hierbij zou het in
eerste instantie gaan om zo'n 800 miljoen euro.

Branche-ontwikkelingen

•

De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen.
Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

Mediabeeld

•

Strenge regels voor staatssteun worden soepeler gehanteerd bij Europese of nationale steun aan bedrijven die
in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus.

(Nood)maatregelen

•

De interne markt moet blijven functioneren. Er moet dus geen eenzijdige actie worden ondernomen door
lidstaten.

•

Om de gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen wil de Commissie de meerjarenbegroting 20212027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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Maatschappelijke impact

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
–

Stérk.Brabant heeft een tweede filmpje uitgebracht waarbij initiatieven in tijden van de coronacrisis onder de loep
worden genomen. Dit keer zijn het WYzorg, Refugeeteam en Gewoon Goed. WYzorg heeft bijvoorbeeld een
nieuwe webpagina gemaakt met activiteiten voor dagbesteding thuis.

–

Tevens biedt Stérk.Brabant juist op dit moment online allerlei workshops aan voor het verbeteren van de positie
van sociaal ondernemers en het versterken van maatschappelijke initiatieven.

–

De impact op burgerinitiatieven is groot. Daar heeft MAEX hier al eerder onderzoek over gedaan.

–

Nu roepen MAEX en de Maatschappelijke alliantie op om SAMEN de initiatieven door de crisis heen te helpen. Er
is een overzicht gemaakt van hulp die wordt geboden aan sociale initiatieven.

–

Het VSBfonds wil in gesprek met mensen die financiering zoeken voor hun sociale of culturele activiteit. Er zijn
twee momenten georganiseerd om met adviseurs van VSB in gesprek te gaan. Het eerste moment is op 21 april
en het tweede 28 mei 2020 tussen 10.00 uur en 16.00 uur op het volgende telefoonnummer: 030 230 3306.

Maatschappelijke impact

Sociale impact
•

Sociale werkplaatsen zijn nu meestal gesloten. De werkgevers maken zich zorgen om hun werknemers die dit
deden als dagbesteding of de opstap terug naar regulier werk. Medewerkers van de sociale werkvoorziening
werken vaak in vitale processen, zoals de post, zorg en de schoonmaak. Zo wassen medewerkers van Ergon
in de regio Eindhoven de kleding van bewoners van zorginstellingen. Daar zit ook besmette was bij.

•

Net als het OM constateert ook het crisis-interventieteam van Hart van Brabant dat een verhoging van het
aantal meldingen van huiselijk geweld uitblijft. Dit terwijl het vermoeden is dat het aantal huishoudelijk geweld
gevallen zal stijgen.

•

De coronapeiling van het Brabant panel laat tevens zien dat 28 procent van de ondervraagden zich
zorgen maakt over huishoudens waarvan zij weten dat er spanningen leven.

•

Eindhovenaren eenzamer en bezorgder vanwege coronacrisis blijkt uit eerste peiling in de stad.
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Over deze monitor

Signalen doorgeven
Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de
Brabantse Impact Monitor? Dan kunt u deze sturen naar corona@brabant.nl.
Abonneren
Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >
Over de monitor
De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant met
medewerking van maatschappelijke partners, PACT Brabant en de regionale
ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

Frequentie
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen, op
maandag, woensdag en vrijdag.

