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Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 30.449 mensen positief getest
(toename van 1235 in 24 uur tijd).

•

9.465 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een
ziekenhuis (156 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 1.235. Dat zijn
er 23 minder dan de dag ervoor.

•

3.459 mensen zijn aan het virus overleden (144 in afgelopen 24u).

•

Brabant kent momenteel 6.531 besmettingen. Het totaal aantal
ziekenhuisopnames in onze provincie is nog steeds hoog, zoals in
Meijerijstad (169), Tilburg (161), Eindhoven (142) en Breda (138).

Economische impact

Recente ontwikkelingen
•

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. (nieuw)

•

Het kabinet heeft 650 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sierteelt, fritesaardappeltelers en een deel van de
tuinbouwers die aan de horeca leveren. Daarnaast is nog eens 300 miljoen euro vrijgemaakt voor de culturele
sector. (nieuw)

•

Ongeveer een kwart van de kleinere bedrijven is nu al in de financiële moeilijkheden gekomen, meldt de Kamer
van Koophandel op basis van een peiling. Meer dan driekwart van de bijna 3400 respondenten geeft aan dat de
verlenging van de beperkende maatregelen tot 28 april hun financiële situatie in grote mate verslechtert. (nieuw)

•

Nederlandse gemeenten moeten vanwege de coronacrisis vrezen voor hun eigen financiële toekomst. Ze zijn
de afgelopen weken overvallen door honderdduizenden ZZP’ers die noodsteun hebben aangevraagd en hebben
daar bovenop het aantal bijstandsaanvragen zien verdrievoudigen. Tegelijkertijd zien ze hun inkomsten uit
toeristenbelasting en parkeergelden razendsnel opdrogen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het FD. (nieuw)

•

De Rotterdamse haven is in de eerste drie maanden van het jaar enorm gekrompen. De overslag daalde met
9,3% ten opzichte van vorig jaar en dat zal de komende weken nog verder dalen is de verwachting.
Havendirecteur Castelein acht een afname van het overslagvolume tussen 10 en 20 procent op jaarbasis zeer
waarschijnlijk. (nieuw)

•

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.
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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. (nieuw)
Gebiedsbeeld

•
Recente ontwikkelingen
Impact economie

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.
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In Noord-Brabant werden in maart 5.495 WW-uitkeringen
toegewezen, wat 29% meer is dan in februari 2020.
Procentueel gezien was de toename het grootst in WestBrabant. (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. (nieuw)

•

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. (nieuw)
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Gebiedsbeeld

Impact economie
•

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) krijgt de Nederlandse economie het zwaar te verduren. Het IMF
verwacht in het zwartste scenario een krimp van maar liefst 7,5% voor onze open, en daardoor kwetsbare, economie.

Mondiaal krimpt de economie met gemiddeld 3%. In het basisscenario verdwijnt de pandemie in de tweede helft van
dit jaar en groeit de Nederlandse economie in 2021 weer met 3% en de wereldeconomie met gemiddeld 5,8%,
geholpen door alle overheidssteun. Als de pandemie langer duurt, valt de schade veel hoger uit en krimpt de
wereldeconomie in 2021 met nog eens 8%.
Bijna geen land blijft een recessie bespaart. De economie van de Verenigde Staten krimpt dit jaar met 5,9%, die van
Duitsland met 7% en het Verenigd Koninkrijk met 6,5%. In Griekenland, Italië en Spanje is de klap het grootst, met
respectievelijk 10, 9 en 8 procent krimp.
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Economische impact

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

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. (nieuw)

•

Veel Brabanders blijven creatief meedenken om elkaar de coronacrisis door te helpen. Op DasLiefBrabant
(www.dasliefbrabant.nl) staan vele bijzondere initiatieven. Van spatschermen en deuropeners die met 3D-printers
worden gefabriceerd tot een instructievideo voor verloskundige teams in ziekenhuizen. (nieuw)

•

De gemeente Breda komt met een speciale tegoedbon voor financieel advies, de zogenaamde Voucherregeling
Financiële Analyse Breda. Daarmee kunnen ondernemers en instellingen die leningen of garanties willen afsluiten,
omdat ze in de financiële problemen zijn gekomen vanwege de coronacrisis, bij twee Bredase
accountantskantoren terecht voor advies. (nieuw)

•

In Noord-Brabant zijn via ExtraHandenVoorDeZorg al ruim 2150 medewerkers gesproken en gescreend, waarvan
ruim 1000 van hen zijn voorgesteld bij organisaties en ruim 400 daadwerkelijk zijn ingezet bij 31 Brabantse
zorgorganisaties. (nieuw)

•

Mede op initiatief van Eindhoven365 hebben een aantal lokale ondernemers zich aangesloten bij de lancering van
de zogenoemde Toonbank App, een tool om als winkel of horecaonderneming direct online producten te kunnen
aanbieden. (nieuw)

•

300 Avans-studenten hebben deze week nieuwe businessmodellen bedacht voor 12 bedrijven in de regio Breda
die zware gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Het gaat om ondernemingen die topdrukte ervaren, zoals
Thebe Thuiszorg en Kredietbank Nederland, en om bedrijven die juist hard getroffen worden, zoals zorgboerderij
Menmoerhoeve. En voor de gemeente Breda bedachten ze een manier om het behandelproces van aanvragen
voor een noodfonds gemakkelijker te laten verlopen.
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(Maak)industrie
•

Veel autofabrikanten in Europa liggen stil. Volgens automakers zijn er daardoor alleen in de eerste vier maanden
van dit jaar 1,5 miljoen minder auto’s geproduceerd. Binnen de Europese Unie zijn bovendien in maart 55% minder
nieuwe auto’s verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Europese branchevereniging
ACEA. Het betreft ruim 567.000 auto’s tegenover 1.264.500 auto’s in maart 2019. In Nederland bleven de meeste
autodealers open, maar ook hier kreeg de verkoop een klap. Er werden in maart 23% minder personenauto’s
verkocht. (nieuw)

•

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven heeft de resultaten flink zien teruglopen. De omzet zakte dit kwartaal naar
2,4 miljard euro, waar dat in het laatste kwartaal van 2019 nog 4 miljard euro was. Onder de streep bleef 391 miljoen
euro over, tegenover een nettowinst van 1,1 miljard euro in het vorige kwartaal. Vooral de leveringen van de
chipmachines raakten verstoord. Volgens ASML is de vraag naar machines niet echt veranderd en ziet het beeld bij
de orderinstroom er nog altijd goed uit. Een wereldwijde recessie zou die vraag wel onder druk kunnen zetten.

•

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
•

Het bezoek op Holland.com, de website voor toerisme in Nederland van het NTBC, is in de afgelopen week
weer sterk teruggelopen (-68% t.o.v. 2019). Het aantal mensen dat daadwerkelijk een boeking maakt op de
website is met bijna 100% afgenomen. De corona blijkt een redelijk tot zeer grote invloed te hebben voor
buitenlandse toeristen op de plannen om naar Nederland te komen. (nieuw)

•

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. (nieuw)

•

Bij restaurant Auberge du Bonheur in Tilburg stond zondagmorgen een file doordat paasontbijtjes
opgehaald konden worden middels een drive-through. Het hotel-restaurant rekende op 400; het werden er
maar liefst 1700.

•

VisitBrabant heeft een hoop tips om vanuit thuis van Noord-Brabant te genieten. Virtuele rondleidingen in
musea, attractieparken of kerken, online festivals en toneelvoorstellingen – alle tips zijn te vinden
op www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/brabant-vanuit-huis -ontdekken.
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Gebiedsbeeld

Retail
•

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. (nieuw)

•

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.

•

Veel mode- en schoenenwinkels openen de deuren weer, aldus Jan Meerman, van brancheorganisatie INretail. Hij
constateert dat van de ruim 21.000 winkels zo’n 60% de deuren weer opent. Vele winkels hebben oplossingen
bedacht voor de anderhalve-metersamenleving, zoals afzettingen met plexiglas in schoenenwinkels.

•

In veel Brabantse binnensteden wordt actie gevoerd om de bewoners ervan te overtuigen lokaal te kopen. Zo is in
Helmond een filmpje online gezet om dit te promoten en is er in Breda een website gemaakt waar verschillende
winkeliers te vinden zijn, waar je online kunt bestellen. Ook de gemeente Den Bosch is hard bezig om een digitaal
warenhuis van de grond te krijgen waar je lokaal iets kunt kopen.
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Vervoer, logistiek & transport
•

Uit cijfers die Apple sinds kort vrijgeeft blijkt dat Nederlanders vooral
het openbaar vervoer links laten liggen. Het aantal reizigers met trein,
bus en tram nam met 80% af, terwijl het aantal reizigers te voet en per
auto ‘slechts’ een ruime halvering kende. (De Apple-data zijn afkomstig
van iPhone-gebruikers die de Kaarten-app voor navigatie gebruiken).
(nieuw)

•

De Consumentenbond wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W)
in actie komt tegen luchtvaartbedrijven die gedupeerde klanten een
voucher aanbieden. Sinds de voucherregeling is ingesteld stromen de
klachten volgens de bond en de ANWB binnen. De voucherregeling is
een gedoogregeling, benadrukt de Consumentenbond, die de minister
vanwege de beroerde financiële situatie bij luchtvaartmaatschappijen
toestaat. Consumenten hebben echter recht op een vergoeding als hun
vlucht is geannuleerd vanwege de coronacrisis.

•

Het is rustig op de weg en dat blijft voorlopig nog even zo, verwacht
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Op de korte termijn
betekent dat vooral bijna geen files meer. Als de contactmaatregelen
langer van kracht blijven, kan het zijn dat we pas in 2025 weer op het
niveau van 2019 zitten. In de maand maart is het wegverkeer al met 30
tot 40 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat geldt niet voor
vrachtverkeer, want dat blijft voor een groot deel gewoon rijden.
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Cultuur, sport & evenementen
•

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
(nieuw)

•

Netflix en het Nederlands Filmfonds kondigen vandaag een nieuw steunfonds voor Film- en TV producties aan om
medewerkers te helpen die acuut in de problemen zijn gekomen door de COVID-19 pandemie. Netflix stelt in
Nederland 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren. (nieuw)

•

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 Eindhovense gemeenteraad wil dat er een noodfonds komt voor clubs, verenigingen, buurthuizen en culturele
instellingen die getroffen worden door de coronacrisis. Het college gaat daar nu aan werken.

•

De Vuelta gaat definitief niet op 14 augustus van start in Utrecht, maar wordt uitgesteld tot, waarschijnlijk,
november. De eerste etappes zouden door Brabant gaan, waarbij in Breda en Den Bosch gestart zou worden. Met
de besturen van gemeenten waar de koers zou passeren wordt nu bekeken wat haalbaar is in november.

•

De Effenaar in Eindhoven organiseert ‘The Isolation Sessions’, waar iedere dag nieuwe livestreams met muziek
van lokale artiesten en bands zijn te volgen. Ook de Mezz uit Breda laat je muziek thuis beleven. Zij delen met
Mezz at Home een platform waar je de nieuwste platen, livestreams, puzzels en nieuws uit de muziekindustrie
kunt vinden.

•

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.
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Landbouw & Voeding
•

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. (nieuw)

•

De EU heeft aangegeven geen extra geld over te hebben voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis
voor boeren en tuinders. De Europese Commissie wil dat lidstaten ongebruikt geld voor de plattelandsontwikkeling
gebruiken om de land- en tuinbouw nu te ondersteunen. Verschillende Europarlementariërs deden in een
videoboodschap de oproep om meer aandacht te hebben voor korte ketens en de verbinding met lokale markten,
maar zij kregen nul op het rekest. (nieuw)

•

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.

•

De melkveehouderij en zuivelsector wereldwijd blijven tot 2021 last houden van lage prijzen door de coronacrisis.
Dat berekende de Rabobank International in een geactualiseerde zuivel-vooruitblik. De prijzen van
zuivelgrondstoffen, zoals melkpoeder en boter, belanden vanaf de zomer tot het late najaar van 2020 op hun
dieptepunt. Dit wordt met vertraging doorgegeven in de melkprijzen. Melkveehouders krijgen bovendien last van
dalende afzet en kunnen ook problemen krijgen met de productie, aangezien allerlei voedingssupplementen voor
veevoer uit Azië moeten komen.
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Bouw
•

Het ziekteverzuim gerelateerd aan het coronavirus is de afgelopen weken fors toegenomen in de bouw. Bij
burgerlijke en utiliteitsbouwbedrijven heeft 10 procent van de werknemers zich ziek gemeld, bij gww-bedrijven 8
procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw onder 170 bedrijven, 1400
werknemers en 170 ZZP’ers. Normaliter ligt het ziekteverzuim in deze tijd rond de 2 procent. (nieuw)

•

Het werk op de bouwplaats gaat gewoon door, terwijl veel ondernemingen in onze provincie zijn stil komen te
liggen. Zo wordt in Uden door Rosmalens bedrijf Heijmans gebouwd aan een nieuwbouwproject. Gezien de
behoefte aan woningen is het essentieel dat de bouw door gaat. Mocht het nodig zijn om minder dan 1,5 meter op
elkaar te staan, dan mag dat volgens de richtlijnen van Bouwend Nederland maar 5 minuten duren.

•

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat er de komende twee jaar zo'n 40.000 banen zullen
verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee zou de bouw erger geraakt worden dan tijdens de financiële
crisis in 2008. Door wegvallen van investeringsplannen wordt een krimp verwacht van 15% van de totale
bouwproductie.

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
•

Minister Wiebes (Economische Zaken) maakte de geesten in het kabinet rijp voor een 1,5-metermaatschappij en
roept nu bedrijven op een protocol te ontwerpen voor ná de intelligente lockdown. Een protocol betekent niet dat
het bedrijf weer open kan, geen protocol betekent in elk geval dat dat niet kan, zei Wiebes erbij. (NOS)

•

Als de strenge lockdownmaatregelen worden versoepeld, gaat Nederland op naar de 1,5-meter-economie.
Conclusie is dat 89% van de economie in de 1,5-meter-modus kan draaien. Hoe die per sector ingevuld kan
worden, verschilt sterk. Economen van Rabobank hebben dit in kaart gebracht. (Business Insider)

•

Er komt een steunpakket van 650 miljoen euro voor land- en tuinbouwbedrijven. Het gros van het
steunpakket, zo'n 600 miljoen euro, gaat naar de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. De rest is
voor de frietaardappeltelers. (NU.nl) De EU stelt geen extra geld beschikbaar voor boeren en tuinders (Boerderij)

•

Het kabinet stelt ook 300 miljoen euro extra beschikbaar om de culturele sector door de zware eerste
maanden van de coronacrisis te helpen. Veel bestuurders uit de culturele sector vrezen dat een groot deel van
de Nederlandse cultuursector zonder extra overheidssteun zal verdwijnen. (NRC)

•

Het kabinet vroeg appmakers om voorstellen voor apps in te dienen. Software-bouwers dienden 750 voorstellen in;
daarvan zijn er inmiddels dus nog zeven over. De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt hoe goed de apps zich
aan de privacywetgeving houden. (NOS)

•

Uit een peiling van de KvK blijkt dat 25% van de bedrijven tot tien werknemers nu al in financiële problemen zit
door corona. De sectoren die het hardst geraakt worden zijn de horeca, detailhandel, cultuur en sport. Daar
verwacht 90% er flink op achteruit te zullen gaan. (Accountancyvanmorgen.nl)

•

Het UWV heeft de afgelopen twee weken meer dan 97.000 aanvragen ontvangen voor de tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Inmiddels hebben 81.000 werkgevers al geld ontvangen, zij deden
aanvragen voor meer dan 1,3 miljoen werknemers. (NU.nl)

•

De coronacrisis brengt veel start-ups in moeilijkheden. Hulp van het kabinet is onderweg, maar de voorwaarden
zijn nog onduidelijk en het is de vraag of het genoeg zal zijn. (NOS)
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Regionaal mediabeeld
•

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in maart 2020 toe. Vooral uitzendkrachten en
horecapersoneel verloren hun baan. Daarnaast deden ook winkelpersoneel en chauffeurs vaker een beroep
op een WW-uitkering. (Breda Nieuws)

•

Koop lokaal, dat is de boodschap van een gemeenschappelijke actie van voetbalclub PSV, Brainport
Eindhoven namens de 21 gemeenten en de vijf Brainport-partners van PSV: VDL, ASML, Philips, High Tech
Campus en Jumbo. (ED)

•

Horeca-uitzendbureau Mise en Place is failliet. De duizenden uitzendkrachten van Mise en Place,
voornamelijk studenten, raken hun bijbaan kwijt. (ED)

•

Heusden maakt reclame voor de toonbankapp. waar lokale ondernemers hun producten kunnen aanbieden.
Zij hoeven daarvoor geen webwinkel te hebben. (BD) Ook Eindhoven doet inmiddels mee.

•

De eerste podia in Nederland gaan door de coronacrisis failliet. In Zuidoost-Brabant houden zalen vooralsnog
stand, maar het water staat hen tot aan de lippen. De eerste klap lijkt nog overkomelijk, maar de tweede, een
‘anderhalvemeter-regeling’, lijkt voor de meesten niet haalbaar. De musea zijn wat optimistischer. (ED)

•

Van de zomervakantie schuift de Vuelta op naar het najaar. Als de wielerronde dan nog te organiseren valt
tenminste. In Den Bosch in ieder geval wel, verzekert wethouder Huib van Olden. ,,Dat krijgen we wel
geregeld. Die paar bladeren blazen of vegen we weg.’’ (BD)

•

Nieuwe markten lijken ver weg. Duurzame ontwikkeling en innovatie staan even op een zijspoor.
Hoe investeer je juist in tijden van corona in bedrijven die het verschil kunnen maken? Brigit van Dijk, directeur
van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, sprak erover bij BNR. (BNR)
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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
•

Op sociale media gaat het de afgelopen dagen veel over mondkapjes
en andere beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld in relatie tot de
situatie in veel verpleeghuizen.

•

In het verlengde daarvan veel aandacht voor het particulier
initiatief Hulptroepen.nu, geïnitieerd door o.a. Bernd Damme en
Sywert van Lienden, dat mondkapjes laat produceren in China en
tegen een betaalbare prijs aanbiedt aan zorgverleners.

•

KLM blijft de gemoederen bezig houden. Een hogere bonus voor
KLM-topman Elbers leidt tot ongeloof en boosheid.

•

Ook Booking.com moet het ontgelden nu de grootste boekingssite ter
wereld een beroep doet op Nederlandse staatssteun.

Gebiedsbeeld
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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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Economische impact

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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Recente ontwikkelingen

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

VKK Noord-Brabant doet namens haar 143 leden een oproep tot coulance richting gemeenschapsaccommodaties
en inwonersinitiatieven richting alle Brabantse gemeenten. Deze initiatieven en accommodaties helpen een
gemeenschap krachtig te zijn in het omgaan met de crisis.

•

‘t Heft, de vereniging voor gemeenschapshuizen bespreekt in dit artikel de zakelijke impact van langdurige sluiting
van de huizen. Voor veel leden zal de exploitatie in 2020 flink onder druk komen te staan en mogelijk op
overzienbare termijn liquiditeitsproblemen. ‘t Heft adviseert gemeenschapshuizen om op basis van de ervaringen
van de afgelopen weken een concrete prognose te maken van de zakelijke effecten en daarover in gesprek te
gaan met de gemeente.

•

Social Enterprise roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op tot extra steun aan sociale
ondernemingen. Veel partijen hebben deze oproep ondertekend, waaronder Stérk.Brabant. De oproep betreft het
feit dat de TOGS en NOW regelingen niet toereikend zijn voor de sociale ondernemers, dat er duidelijkheid moet
komen over doorlopende financiering van gemeenten, dat juist nu het belangrijk is sociaal in te kopen, een
noodfonds op te richten en tot slot dat het EKZ deze sociaal ondernemers als inspiratie mee moet nemen voor een
nieuw economisch beleid na de crisis.

•

Extra verheldering voor burgerinitiatieven over de TOGS en NOW regelingen vind je hier.

Maatschappelijke impact

Sociale impact
•

Onderzoeksinstituut Movisie houdt een coronadossier bij specifiek gericht op het sociale domen. Daarin
worden artikelen geplaatst over en voor mantelzorgers, sociaal werkers, gemeenten en thema’s als
eenzaamheid, dagbesteding en huiselijk geweld.

•

De kindertelefoon krijgt meer telefoontjes dan voorheen per dag. De gesprekken gaan over verveling, school,
het virus, ruzie en huiselijk geweld. Dit filmpje geeft een impressie daarvan.

•

Door corona is er een snelle revolutie op het gebied van eHealthtoepassingen vertelt Zorgbelang in dit artikel.
Kwetsbare ouderen worden enorm geholpen door deze innovaties. In het artikel wordt aangegeven dat
bestuurders moeten weten dat er grote behoefte is aan Nederlandstalige instructievideo’s en aan advies en
richtlijnen voor mantelzorgers.

•

Kunstprofessionals kunnen projecten indienen om met een cultuurimpuls op buurtniveau het verschil te maken
in deze uitzonderlijke lockdown-tijd. Hen wordt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) in NoordBrabant gevraagd om samen te werken met buurtpartners aan projecten die cultuur in de buurt brengen tijdens
de Corona-pandemie.

•

Onlangs is er via het Brabantpanel onderzoek gedaan naar de impact van de crisis op de Brabanders. Negen
gemeenten in Brabant zetten deze vragen ook uit in hun burgerpanels. De gemeente Eindhoven heeft haar
resultaten onlangs gepresenteerd. 36% voelt zich in Eindhoven meer eenzaam. 24 % ervaart de
opvang/thuisonderwijs aan kinderen als zwaar. Tevens is er gevraagd naar wat mensen als positief ervaren in
deze tijd. Dan gaat het om de initiatieven die de laatste tijd zijn ontstaan en de schonere lucht.

Recente ontwikkelingen

Maatschappelijke impact

Recente ontwikkelingen

Kamervragen en antwoorden
•

Vragen over het financieel zware weer waar burgerinitiatieven zich in bevinden, 2020Z06108

•

Vragen over de financiële situatie studenten in verband met de coronacrisis 2020Z06650

•

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de reportage
“Stille ramp in verpleeghuis: «de ouderen gaan hier één-voor-één dood” 2020Z06645

•

Antwoorden op vragen over onzekerheden pgb-houders

•

Antwoorden op vragen over gevolg coronacrisis op dagbesteding, mantelzorg, jeugdzorg, wmo, onveilige
gezinnen, (speciaal) onderwijs, daklozen en afsluiting van voorzieningen als gas en elektriciteit.

•

Antwoorden op vragen over wederom mantelzorg en noodplan ouderen

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.

