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

Woensdag 22 april 2020 - Provincie Noord-Brabant

Openbare orde & veiligheid

Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 34.842 mensen positief getest
(toename van 708 in 24 uur tijd).

•

10.021 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (124 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 1.050 Dat
zijn 37 bezette bedden minder dan de dag ervoor.

•

4.054 mensen zijn aan het virus overleden (138 in afgelopen
24u).

•

Brabant telt officieel 7.331 coronapatiënten. Meijerijstad (180)
kent nog steeds het hoogste aantal ziekenhuisopnamen per
gemeente, gevolgd door Tilburg (166) en Eindhoven (142).
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Recente ontwikkelingen
•

De meeste beperkingen die het kabinet eerder had afgekondigd blijven tot in ieder geval 20 mei van kracht.
Wel gaan het (speciaal) basisonderwijs, de kinder- en buitenschoolse opvang vanaf 11 mei weer open.
Basisschoolleerlingen mogen ook weer in groepsverband sporten. Evenementen gaan niet door tot 1
september. (NIEUW)

•

Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen zo lang dat nodig is, maar is bezig om extra
voorwaarden in te bouwen voor een tweede ronde aan steunmaatregelen. Daarmee moet onder andere
voorkomen worden dat bedrijven bonussen of dividend uitkeren zolang ze overheidssteun ontvangen. De
tweede week van mei wordt daar een knoop over doorgehakt. (NIEUW)

•

Thuiswerkers staan onder hoge druk tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Centrum
Preventie Stress en Burn-out (NCPSB). De onderzoeksresultaten tonen een gemiddelde toename van de
stressniveaus van bijna 40 procent. Dat levert een groot risico op uitval op. Ook Zorg van de Zaak Netwerk
stelt dat het risico op uitval toeneemt omdat veel mensen toegenomen werkdruk ervaren, er minder scheiding
is van werk en privé en in sommige gevallen ook nog de zorg voor kinderen bestaat. (NIEUW)

•

De coronacrisis heeft volgens makelaarsvereniging NVM nog weinig negatieve invloed op de woningmarkt. Uit
eigen data blijkt dat de verkoopprijs van woningen tussen half maart en half april vergelijkbaar is met die van
een maand eerder. Het aantal verkochte woningen is vorige week wel met 7% gedaald ten opzichte van een
week eerder, maar dat cijfer is volgens de NVM vertekend, omdat de werkweek korter was. (NIEUW)

•

In Breda is een hulpprogramma gestart voor de plaatselijke horeca. Pandeigenaren en brouwerijen hebben
afgesproken om de huur van de café’s en restaurants met twee derde te verlagen. Dat is de uitkomst van een
overleg met Bredase horecaondernemers, brouwerijen en pandeigenaren onder leiding van burgemeester
Depla. (NIEUW)

•

De gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant hebben brabantvoormekaar.nl gelanceerd, een
platform voor websites die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen en websites die coronagerelateerde informatie aanbieden voor werkgevers en werknemers. (NIEUW)
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Impact economie
•

ING stelt dat de publieke sector alle zeilen moet bijzetten om
de maatschappelijke en economische gevolgen van het
coronavirus te verzachten. De meeste diensten en processen
blijven overeind tijdens de intelligente lockdown, doordat
ambtenaren en leraren in grote getale vanuit huis werken.
Het thuiswerken bemoeilijkt wel de organisatie- en
besluitvorming.
Steeds meer ondernemers en huishoudens die financieel in
de problemen komen zoeken ondersteuning. Gemeenten
zien de bijstandsaanvragen al sterk oplopen. In combinatie
met de teruglopende inkomsten uit bijvoorbeeld
parkeergelden en toeristenbelasting zorgt dit voor groeiende
financiële uitdagingen.
Op termijn zullen in de (semi-)publieke sectoren door de
economische gevolgen van de crisis uiteenlopende
vraageffecten optreden. Zo neemt de vraag naar
kinderopvang af bij een hogere werkloosheid, terwijl deze in
eerste instantie door de overheidsmaatregelen nog redelijk
op peil blijft. Naar verwachting neemt de vraag naar sociale
woningen en publiek bekostigd onderwijs door lagere
inkomsten en beperkte baankansen op termijn juist licht toe,
aldus ING. (NIEUW)

Economische impact

Gebiedsbeeld

Impact economie
•

In april is het consumentenvertrouwen ingestort. Het CBS
meldt dat het vertrouwen in de economie en de eigen
portemonnee gedaald is van min 2 naar min 22. Dat is de
grootste daling in ooit in een maand. Dat consumentenvertrouwen is een belangrijke indicatie voor toekomstige
bestedingen. De consumptie van huishoudens is goed voor
ongeveer een derde van de Nederlandse economie.
(NIEUW)

•

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn het
grootste voor lager opgeleiden. Dat blijkt uit een studie
onder ruim 5500 mensen, uitgevoerd door Tilburg
University samen met de universiteit van Bonn. Hoog- en
middelopgeleide werknemers hebben meer de mogelijkheid
om thuis te werken, waar het risico voor laagopgeleide
werknemers groter is op minder uren of zelfs baanverlies.
(NIEUW)

•

ABN Amro stelt in een analyse dat veel sectoren waar
Oost-Europeanen in werkzaam zijn, nu een tekort hebben
aan werknemers, aangezien zij vanwege de crisis massaal
verstek laten gaan. Zo is er een groot tekort in de land- en
tuinbouw. In de glastuinbouw bijvoorbeeld maakt 31% van
de bedrijven gebruik van buitenlandse arbeidskrachten. In
de open teelttuinbouw, zoals asperges, is dat 8%. (NIEUW)
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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

•
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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.

Economische impact

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Er ontstaan steeds meer initiatieven om mensen om te scholen naar beroepen waar op dit moment veel vraag
naar is. Zo heeft de stichting Doorzaam 4000 ‘van werk naar werk-vouchers’ beschikbaar gesteld, waarmee
uitzendkrachten zich kunnen laten omscholen om ander werk te doen. Werkgevers - en werknemersorganisaties
hebben in samenwerking met de overheid het platform Nederland werkt door opgericht om werkzoekenden te
linken aan sectoren waar veel werk is. (NIEUW)

•

Business Coach Breda, een initiatief van de gemeente Breda, is in het leven geroepen om startende ondernemers
in de stad een eindje op weg te helpen. Het bedrijf houdt workshops, trainingen en netwerkbijeenkomsten en spart
met starters over hun bedrijfsplannen. (NIEUW)

•

Ook PSV en Brainport sporen Brabanders aan om bij lokale ondernemers hun producten te kopen via de actie
‘Koop lokaal’. Er zullen spotjes verspreid worden op de sociale media en posters komen te hangen in de 21
Brainportgemeenten. (NIEUW)

•

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.

Branche-ontwikkelingen

•

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.

Mediabeeld

•

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.

Gebiedsbeeld
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(Maak)industrie
•

DAF heeft voorzichtig weer de productie van trucks opgestart in Eindhoven. Voorlopig zullen volgens DAF dagelijks
enkele tientallen vrachtwagens van de band rollen. Dat zullen er minder zijn dan de 178 die in Eindhoven dagelijks
werden geproduceerd voor het uitbreken van de coronacrisis. Momenteel wordt met één in plaats van twee ploegen
in de truckassemblage gewerkt. In de eerste weken wil DAF een voorzichtige aanpak handhaven. (NIEUW)

•

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.

•

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.

•

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%.
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Horeca, recreatie & toerisme
•

KHN heeft teleurgesteld reageert op het besluit van het kabinet om horecagelegenheden tot ten minste 20
mei gesloten te houden. KHN heeft eerder een protocol voor de anderhalvemeter-economie gepresenteerd
aan het ministerie van EZK en hoopt dit voor 20 mei uit te kunnen rollen. (NIEUW)

•

De dierenparken in onze provincie worden hard geraakt door de coronacrisis. Een aantal heeft de noodklok
geluid, want er dreigt sluiting wanneer er niet snel een financiële injectie komt. Zo maken onder andere
dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, Reptielenhuis De Aarde in Breda, Roofvogelpark Falconrest in
Eindhoven en Zoo Veldhoven zich grote zorgen. (NIEUW)

•

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.

•

KHN heeft 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.

Gebiedsbeeld
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Retail
•

Volgens betaaldienstverlener Adyen zijn de winkelverkopen afgelopen weken met 80% gekelderd. Tegenover die
daling staat een stijging van de onlineverkopen. Na een scherpe dip in week 12 ongeveer 10% minder dan voor de
crisis. Adyen werkt met name voor grote ketens, die veelal zowel online als fysiek winkels in een sterke positie
hebben. (NIEUW)

•

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%.

•

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.

•

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.

Gebiedsbeeld
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Vervoer, logistiek & transport
•

Brancheorganisaties, vakbonden en de Rijksoverheid hebben voorschriften gemaakt die duidelijkheid moeten geven
over veilig en gezond doorwerken in de sector transport&logistiek tijdens de coronacrisis. Het protocol is voor alle
werkgevers, opdrachtgevers, ZZP’ers en werknemers binnen de sector. Zo moet er bijvoorbeeld binnen elk bedrijf
een aanspreekpunt zijn en moet afstand worden gehouden. Ook worden de cabines van de voertuigen en de
toiletten vaker schoongemaakt. (NIEUW)

•

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.

•

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.

Gebiedsbeeld
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Recente ontwikkelingen

Cultuur, sport & evenementen
•

Niet alleen jonge kinderen, maar ook tieners mogen voorzichtig weer gaan sporten. Wel gelden er strengere
regels. Ook topsporters mogen weer in training op aangewezen locaties, wanneer 1,5 meter afstand mogelijk is.
(NIEUW)

•

Evenementen waren al verboden tot 1 juni. Dat verbod wordt nu verlengd tot ten minste 1 september. Veel
zomerfestivals zullen derhalve geen doorgang vinden. Bovendien is er tot die tijd geen betaald voetbal. Voor
Brabant betekent dat onder andere de Tilburgse kermis, Groots met een zacht G, Best Kept Secret en Decibel
geen doorgang zullen vinden. (NIEUW)

•

De verlenging van de coronamaatregelen is een regelrechte ramp voor de popsector. Concert- en
festivalorganisator MOJO stelt in een eerste voorzichtige schatting dat er binnen de branche een schadepost van
zeker 1,5 miljard euro zal ontstaan. (NIEUW)

•

Musea in Brabant hebben het klaarblijkelijk steeds zwaarder. De eerste periode was nog redelijk door te komen,
maar nu is de nood hoog van de eerste musea, zoals Kasteel Heeswijk en Oertijdmuseum in Boxtel. Zo kreeg het
Oertijdmuseum 4000 euro van de staat en werd 85% van de loonkosten vergoed, maar daarmee is nog niet de
helft van de lasten gedekt. 1 juni is voor hen een vrij kritieke datum, zo geven de musea aan. (NIEUW)

•

Gemeenten dreigen vanwege de coronacrisis flink te moeten bezuinigen op voorzieningen zoals buurtwerk,
culturele instellingen, bibliotheken en zwembaden. Daarvoor waarschuwt accountancy - en adviesbureau BDO op
basis van onderzoek naar de financiële gezondheid van lokale overheden. (NIEUW)

Impact economie
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

De Europese Commissie schiet alsnog een aantal landbouwsectoren te hulp die te lijden hebben onder de
coronacrisis. In totaal gaat het om een steunpakket van circa 80 miljoen euro dat vanaf eind april beschikbaar
komt. Hiermee kan onder meer de private opslag van partijen boter, kaas en vlees worden gefinancierd. Daarnaast
krijgen sectororganisaties toestemming om productiebeperkende afspraken te maken en komt er een
opkoopregeling voor aardappelen en bloemen. (NIEUW)

•

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.

•

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.

•

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 voedselverspilling, 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.

Gebiedsbeeld
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Bouw
•

De overheid, de bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen hebben de verklaring Samen
doorbouwen aan Nederland opgesteld. Daarin spreken zij af alles op alles te zetten om aan de grote vraag
naar woningen te voldoen en de verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord te
versnellen. De partijen hebben afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen,
vergunningverlening en aanbestedingen. Zo willen zij voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen
te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden. (NIEUW)

•

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.

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
•

VNO-NCW en MKB-Nederland begrijpen het ongelooflijk moeilijke dilemma waarvoor het kabinet staat. Maar de
organisaties hebben ook te maken met oplopende frustraties bij ondernemers over onvoldoende erkenning van
de schrijnende economische problemen waarin zij en hun mensen verzeild zijn geraakt. (De Ondernemer)

•

Het consumentenvertrouwen is in april ingestort. Het vertrouwen in de economie en de eigen portemonnee is
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ongekend scherp gedaald, naar min 22. In maart kwam het
consumentenvertrouwen nog uit op min 2. Het is de grootste daling in een maand ooit. (NOS)

•

Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen "zolang dat nodig is", maar is bezig om extra
voorwaarden in te bouwen voor een tweede ronde aan steunmaatregelen. Daarmee moet onder andere
voorkomen worden dat bedrijven bonussen of dividend uitkeren zolang ze overheidssteun krijgen. (NOS)

•

Door de paniek op de financiële markten zijn de dekkingsgraden van vier van de vijf grootste pensioenfondsen
diep weggezakt. Samen verloren ze in de eerste drie maanden van dit jaar 77 miljard euro aan vermogen. Dat is
ruim 8 procent van de 910 miljard die ze eind december nog in kas hadden. (NOS)

Impact economie

•

Experts die door de Tweede Kamer zijn uitgenodigd om te praten over de corona-app zijn unaniem kritisch. Er
wordt getwijfeld over de technische haalbaarheid en of de app effectief is. (RTLZ)

Branche-ontwikkelingen

•

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een nieuwe
corona-app. Die moet, in tegenstelling tot de zeven eerder geteste apps, wél veilig zijn en de privacy van
gebruikers niet schaden. (RTLZ)

•

Geen Tilburgse kermis, geen Festival Boulevard en geen Breda Live. Grote en kleine zomerse evenementen gaan
niet door. "Alle rekenmachines geven nu rode cijfers." (RTLZ) De sector loopt miljarden mis. (NOS)

•

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn het grootst voor lager opgeleiden. Hoog- en middelopgeleide
werknemers werken meer thuis, waar laagopgeleide werknemers minder uren krijgen of hun baan
kwijtraken. (BN/De Stem)

Gebiedsbeeld
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Economische impact

Regionaal mediabeeld
•

Bruisende steden zoals Amsterdam en Eindhoven hebben normaal economische voordelen, die in een periode
van social distancing grotendeels wegvallen. Juist steden zoals Eindhoven hebben daarom een unieke
exitstrategie nodig, betoogt Otto Raspe, econoom bij de Rabobank. (RTLZ)

•

De Efteling houdt er rekening mee dat het attractiepark mogelijk de hele zomer gesloten moet blijven door het
coronavirus. Op dit moment laat de online openingskalender zien dat de Efteling tot en met dinsdag 19 mei
geen bezoekers kan ontvangen. (Looopings.nl)

•

Brouwerijen en pandeigenaren schieten cafés en restaurants in Breda te hulp om de coronacrisis door te
komen. Als eerste grote gemeente in Nederland hebben de drie partijen afgesproken om de huur in de
maanden april en mei door drieën te delen. (RTLZ)

•

Musea in Brabant krijgen het steeds zwaarder. De nood is hoog bij musea zoals Kasteel Heeswijk en het
Oertijdmuseum in Boxtel. (Omroep Brabant) Ook dierenparken luiden de noodklok. (Omroep Brabant)

•

Van alle Brabanders zijn het vooral de jongeren die veel last zeggen te hebben van de coronamaatregelen.
Ze zijn het vaakst neerslachtig, missen activiteit en zijn ontevreden over hun daginvulling. (Omroep Brabant)

•

Business Coach Breda, een initiatief van de gemeente Breda, daagde ondernemers Marco en Dick uit om
door de coronacrisis een andere weg in te slaan met hun bedrijf. (Omroep Brabant)

•

Oosterhout wil de gevolgen van de coronacrisis voor de stad en kerkdorpen in kaart brengen. In mei begint de
gemeente gesprekken met inwoners, ondernemers, professionals uit diverse branches en raadsleden.
Einddoel is een Corona Impact Analyse. (BN/DeStem)

•

Er hangen donkere wolken boven de Brabantse betaald voetbalclubs. Het kabinet heeft een streep gezet
door de rest van de competitie. Daardoor lopen de clubs veel geld mis, maar salarissen moeten wel
doorbetaald worden en sponsoren lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. (Omroep Brabant)
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Sociale media
•

Ondanks de persconferentie van gisteren ontstond er geen piek in het aantal berichten met een
sociaal-economische insteek, in vergelijking met voorgaande weken. Het aantal berichten blijft dus
redelijk stabiel.

Economische impact

Gebiedsbeeld

Sociale media
•

Op sociale media blijft er discussie over bedrijven die noodsteun
hebben aangevraagd, terwijl ze niet bepaald armlastig zijn,
bijvoorbeeld naar aanleiding van dit artikel van Follow The Money.

•

Door de persconferentie van dinsdag 21 april laaide ook het
(politieke) debat weer op over de grote gevolgen van de
coronamaatregelen voor de economie. Voor bedrijfstakken zoals de
horeca, kappers en musea hadden sommigen een versoepeling
gewild.

•

Een van de suggesties is om naast medici ook andere experts, zoals
economen, gedragswetenschappers en ethici, op te nemen in het
Outbreak Management Team, het adviesorgaan dat het kabinet
adviseert over de bestrijding van de corona-epidimie.

•

Facebook heeft een real-time corona-dashboard gelanceerd, waar
de relevantste Facebook-berichten over corona worden getoond.

Recente ontwikkelingen
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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
kort is een platform in de lucht met
gratis online opleidingsaanbod:
www.brabantleert.nl.

Gebiedsbeeld
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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.

•

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.

Gebiedsbeeld
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Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

Ook de ondernemers betrokken bij het Brabant Outcomes Fund (BOF) vinden een manier om hun
werkzaamheden door te zetten, bijvoorbeeld online zoals Ctalents. Zij helpen talenten die blind, slechtziend, doof
of slechthorend zijn bij de start of een vervolgstap in hun carrière.

•

Maatschappelijk ondernemer gaat online door tijdens de coronacrisis. Zij helpen talenten die blind, slechtziend,
doof of slechthorend zijn bij de start of een vervolgstap in hun carrière.

•

23 april digitale bijeenkomst ‘De nieuwe werkelijkheid na corona’ over het verder uitwerken van je initiatief en hoe
daarbij de Social Development Goals houvast kunnen bieden. Sprekers zijn Ad Vlems van Ecodorp Boekel en
Maartje Aarts van Global Goals Oss.

Recente ontwikkelingen

•

30 april digitale bijeenkomst ‘Actief in de buurt op 1,5 meter’ over hoe werkzaamheden aan te passen naar de
anderhalve meter maatschappij. Er komen voorbeelden uit Nederland en Europa voorbij.

Impact economie

•

Gemeenten dreigen flink te moeten bezuinigingen op voorzieningen zoals buurtwerk, culturele instellingen,
bibliotheken en zwembaden. Daarvoor waarschuwt accountancy - en adviesbureau BDO op basis van onderzoek
naar de financiële gezondheid van lokale overheden.

Gebiedsbeeld
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Maatschappelijke impact

Sociale impact
•

Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft een artikel gepubliceerd over de impact van de crisis op
gezinnen met migratieachtergrond. Zo blijkt dat kinderen uit deze gezinnen extra risico tot achterstanden
oplopen wegens meervoudige problemen en minder bereik tot hulpbronnen in vergelijking met gezinnen zonder
migratieachtergrond.

•

Uit onderzoek van Newcom en Omroep Brabant onder 713 jonge Brabanders blijkt dat jongeren slecht kunnen
omgaan met de coronacrisis. De meerderheid van de jongeren, 63 procent, geeft aan zich wel eens
neerslachtig te voelen door alle maatregelen. Onder de groep tussen de 55 en 74 jaar is dat maar 22 procent,
van de 75-plussers 28 procent.

•

Brabantse jongeren kunnen op steun rekenen via een samenwerking van R-Newt en Jongerenpunt middenBrabant. Ze bieden leuke thuis-challenges aan, helpen met het zoeken naar werk en gaan ook de straat op
juist om jongeren te informeren over het thuis blijven en de gezondheidsrisico’s.

Impact economie

•

De bibliotheek van midden-Brabant bezorgt boekenpakketten. Meer dan duizend leden hebben er gebruik van
gemaakt en er zijn ruim 200 pakketten bij 70-plussers thuisbezorgd.

Branche-ontwikkelingen

•

Corona challenge. Menselijk contact op afstand is een challenge waar men zoekt naar innovatieve en
onorthodoxe oplossingen om zo dicht als mogelijk in de buurt te komen van het normale contact tussen familie
en bewoners, binnen de beperkingen waarmee we de komende maanden nog te maken hebben.

•

Met Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020 zoekt Battle of concepts naar een idee of initiatief van actieve
burgers die de leefbaarheid in hun buurt of wijk verbeteren. De beste inzendingen krijgen een geldbedrag om
hun ideeën te verwezenlijken.

Gebiedsbeeld
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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.

