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

Vrijdag 15 mei 2020 - Provincie Noord-Brabant
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Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 43.681 mensen positief getest
(toename van 200 in 24 uur tijd).

•

11.492 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (35 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 378.
Dat zijn 32 bezette bedden minder dan de dag ervoor. Er
liggen daarnaast 527 non-covid-patiënten op de IC.

•

5.643 mensen zijn aan het virus overleden (53 in afgelopen
24u).

•

Er liggen nog iets meer dan 200 coronapatiënten in
Brabantse ziekenhuizen. (begin april waren dat er nog zo’n
800). Nog 60 coronapatiënten liggen op de Brabantse IC’s.

Economische impact

Economische impact

Recente ontwikkelingen
•

ZZP’ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen coronasteun
meer aanvragen. Dat hebben Haagse bronnen gezegd, die inzag hebben gehad in de plannen, tegen het FD.
Sinds de invoering hebben ruim 440.000 zelfstandigen aangeklopt bij hun gemeente voor steun. (NIEUW)

•

Twee weken na de openstelling van de Corona-Overbruggingslening (COL) hebben 1.270 bedrijven een aanvraag
ingediend, ter waarde van in totaal €460 miljoen. Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van
14.500 fte. (NIEUW)

•

De Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis aan bijna 143.000 ondernemers en
28.000 consumenten geld verstrekt. Ze kregen uitstel van aflossingen, konden leningen afsluiten of hebben meer
kredietruimte gekregen. Daarmee is inmiddels ruim 11 miljard euro gemoeid, 4 miljard meer dan twee weken
geleden. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Vereniging van Banken. (NIEUW)

•

Nederland is teruggefloten door de Europese Commissie (EC) om consumenten vouchers te geven voor gekochte
vliegtickets in plaats van financiële compensatie. Het is een fundamenteel recht van consumenten dat ze geld
terug krijgen als een vakantie door de coronacrisis niet door kan gaan. Het kabinet heeft inmiddels besloten, na
enige weerstand, dat consumenten altijd hun geld terug kunnen krijgen. (NIEUW)

•

Studenten die voor de zomer hun diploma zouden halen, maar door de coronamaatregelen vertraging oplopen en
zich na de zomervakantie opnieuw moeten inschrijven, krijgen 3 maanden les - of collegegeld terug. Het gaat om
alle studenten die tussen september en eind januari hun mbo-, hbo- of universitaire diploma halen. (NIEUW)

•

Uden trekt 320.000 euro uit voor een corona-steunpakket voor lokale ondernemers en organisaties. Enkele
maatregelen: geen gevelreclamebelasting, kwijtschelding van huren, tijdelijke uitbreiding van horecaterrassen en
het eerder verstrekken van subsidies. (NIEUW)
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Impact economie
•

De daling komt vooral door de veel lagere consumptie door
huishoudens, die logischerwijs volgt op de genomen
coronamaatregelen. Huishoudens hebben in het 1e
kwartaal 2,7% minder besteed dan in het 4e kwartaal van
2019 en 1,3% minder dan in het 1e kwartaal van 2019. Dat
is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 1987.
In maart besteedden consumenten maar liefst 6,7% minder
dan in dezelfde maand in het jaar ervoor.

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Het CBS wijst er wel nadrukkelijk op dat de cijfers nu veel
onzekerder zijn dan gebruikelijk. (NIEUW)

Branche-ontwikkelingen

•
Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Het CBS heeft vanmorgen bekend gemaakt dat de
Nederlandse economie in het 1e kwartaal van 2020 met
1,7% is gekrompen, vergeleken met het laatste kwartaal
van 2019. Dat is de grootste krimp na het eerste kwartaal
van 2009, toen het bbp met 3,6% daalde. Met de krimp
komt een einde aan 23 kwartalen op rij met groei.

In april vertoonde zowel het consumentenvertrouwen als
het producentenvertrouwen de grootste daling in een
maand ooit. Het vertrouwen ligt onder het langjarige
gemiddelde. (NIEUW)

Economische impact

Impact economie
•

Een van de gebieden waar de daling het sterkst was, is
Midden-Brabant. Daar verminderde het aantal vacatures
met liefst 32%. (NIEUW)

Gebiedsbeeld

•

De economie van Duitsland, die sterk verweven is met de
onze, is officieel in een recessie beland. De eerste 3
maanden van dit jaar is de economie daar met 2,2%
gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019.
Omdat de economie 2 kwartalen op rij is gekrompen, is er
sprake van een recessie. (NIEUW)

•

Het aantal bijstandsaanvragen was in maart 56% hoger dan
in de maand daarvoor. Dat meldt Divosa, de vereniging van
sociale diensten in Nederland. De vereniging verwacht dat
het aantal aanvragen voor algemene bijstand in april nog
verder is gestegen. (NIEUW)
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Het aantal vacatures is eind maart gedaald met 21% ten
opzichte van drie maanden eerder. Eind maart 2020 waren
er 226.000 vacatures, ruim 60.000 minder dan eind 2019.
Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het is de eerste keer in
zeven jaar dat het aantal vacatures daalt en bovendien de
grootste daling in aantallen ooit gemeten.

Economische impact

Impact economie
•

Vooral in de sectoren horeca, detailhandel, vervoer en
cultuur daalde het aantal gewerkte uren sterk. Bij
zelfstandigen, die oververtegenwoordigd zijn in deze
sectoren, was de daling sterker dan bij werknemers.
(NIEUW)
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Het aantal gewerkte uren is in de afgelopen maanden
historisch sterk gedaald. Dat meldt het CPB in de
onlangs verschenen publicatie over de ontwikkeling op
de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. Eind maart werd
er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan
begin maart. In april is deze daling gestabiliseerd.

Het volume van de Nederlandse export van goederen
was in maart 4% kleiner dan in maart 2019, zo meldt het
CBS. In maart zijn er vooral minder transportmiddelen
en machines uitgevoerd. Vooral de export naar Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk was fors lager dan een jaar
eerder. Volgens de exportradar van het CBS zijn de
omstandigheden voor export in mei nog ongunstiger dan
in maart het geval was. (NIEUW)

Economische impact

Impact economie
•

Uit cijfers van het UWV blijkt dat circa 121.000 bedrijven de
NOW-regeling – de tegemoetkoming van het kabinet in de
loonkosten van werknemers – hebben aangevraagd. Deze
bedrijven hebben gezamenlijk 1,8 miljoen werknemers en het
verwachte omzetverlies bedraagt gemiddeld 70%.
Een van de zwaarst getroffen sectoren door de
coronamaatregelen is de horeca. Inmiddels is aan twee derde
van alle horecazaken met personeel in dienst de NOW regeling toegekend. Deze bedrijven hebben een gemiddeld
omzetverlies van 82%. In de bouw en de agrarische sector
ligt het aantal toekenningen relatief laag, rond de 3% van alle
bedrijven met personeel.

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Mogelijk moet een deel van de overheidssteun ihkv de NOWregeling worden terugb etaald. Bij het opstellen van de regeling is
geen rekening gehouden met de gewoonte van sommige b edrijven
om in januari extra loon uit te b etalen, zoals een dertiende maand.
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•

Uit onderzoek van ING blijkt dat slechts een kwart van de
consumenten die vakantiegeld ontvangen dat dit jaar zal
besteden aan vakantie. Eerder was dat nog bijna 4 op de tien.
Door de coronacrisis houdt een relatief grote groep
consumenten hun vakantiegeld liever nog even achter de
hand. Het is natuurlijk überhaupt de vraag of men deze zomer
nog op vakantie kan. 32% kiest ervoor om te sparen.
(NIEUW)

Economische impact
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Impact economie
•

Economen van de Rabobank hebben de
economische prijs van de coronacrisis bepaalt door
het welvaartsniveau in 2030 te vergelijken met de
denkbeeldige situatie zonder de coronapandemie.
Afhankelijk van de exit uit de crisis komt in die
berekeningen het bbp per hoofd van de bevolking op
lange termijn uit op tussen de ruwweg 45.000 en
47.000 euro, terwijl dat bijna 50.000 euro had
kunnen zijn. Daarbij wordt uitgegaan dat de huidige
lockdown beperkt blijft tot en met mei.
Het herstel uit een recessie wordt vaak aangegeven
met een letter die de vorm van de grafiek beschrijft:
V voor een snel herstel, U voor een traag herstel en
L voor nauwelijks herstel. Momenteel gaat de
Rabobank nog uit van een V-vormig herstel van de
Nederlandse economie, als de lockdownmaatregelen het virus succesvol laten uitdoven en
het in 2021 niet opnieuw de kop opsteekt. Wanneer
dat zich niet voordoet lijkt een U-vormig herstel meer
voor de hand.
https://economie.rabobank.com/publicaties/2020/mei
/exit-uit-de-crisis-welk-scenario-kost-wat/

Economische impact

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Aangezien Coreworks, leverancier van steigers en podia, nul opdrachten voor evenementen had voor de komende
periode en de horeca snakt naar meer terrasruimte, bedacht het een ander plan. Het bedrijf heeft nu in Den Bosch
een twee verdiepingen tellend 1,5 meterterras in de markt gezet, in één dag neer te zetten op elk willekeurig plein.
Zo kan de horeca toch nog wat terug verdienen. (NIEUW)

•

Minister Van Rijn heeft het eerste beademingssysteem van Demcon in Best in ontvangst genomen. In totaal levert
Demcon de komende tijd 500 beademingssystemen op die door de overheid worden verspreid onder de
ziekenhuizen die daar behoefte aan hebben. (NIEUW)

•

VDL Foundation heeft ongeveer 100.000 persoonlijke beschermingsmiddelen voor de regionale gezondheidszorg
geschonken aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zoals mondkapjes, cleanroompakken en handschoenen.
De Veiligheidsregio zorgt dat de beschermingsmiddelen daar terecht komen waar de nood het hoogste is.
(NIEUW)

•

‘Kraak de crisis’ is een crowdsourcing-initiatief voor een duurzamer, socialer en economisch sterker Nederland en
heeft als doel om de groeikans van de beste initiatieven die zorgen voor een veerkrachtig Nederland na corona te
vergroten. De finalisten krijgen een compleet coachingstraject van PWC en Frisse Blikken en een doormeting van
MAEX. Zie voor meer informatie: www.kraakdecrisis.nl.

•

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.
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(Maak)industrie
•

Textielfabrikantfabrikant Vlisco wil op 26 mei zijn fabriek in
Helmond weer openen. De productie zal op een laag pitje
worden hervat, want de vraag naar Dutch Wax in Afrika is
vooralsnog allesbehalve opgeleefd. (NIEUW)

•

De Nederlandse industrie heeft in maart veel minder slecht
gedraaid dan in omringende landen. De daling van de
productie bleef beperkt tot slechts 2,5% ten opzichte van een
jaar eerder, aldus het CBS. Machinebouw beleefde zelfs een
sterke maand, met een plus van 15,7%.
In andere landen is de lockdown veelomvattender geweest.
Bovendien heeft Nederland relatief veel procesindustrie, die
24 uur per dag doordraait. Ook het aandeel van de essentiële
voedingsmiddelenindustrie is relatief groot.

De industrie in Frankrijk vervaardigde 19% minder in maart
dan een jaar eerder. Duitsland 12% minder. Volgens CBShoofdeconoom Van Mulligen is voorzichtigheid echter wel
geboden, aangezien de Nederlandse cijfers nog minder goed
uit kunnen vallen door naijleffecten. De cijfers van april zullen
minder gunstig zijn.

Economische impact

Horeca, recreatie & toerisme
•

Vele dierentuinen en attractieparken zijn vandaag weer open gegaan. Zo stonden er vanochtend vroeg al
mensen voor de poort van de Beekse Bergen. De dierentuin heeft samen met andere dierenparken,
attractieparken en musea een protocol opgesteld om aan de anderhalvemetersamenleving mee te kunnen
doen. (NIEUW)

•

De EC is tevens met een plan voor toerisme binnen de Europese Unie gekomen. De EC wil het mogelijk
maken voor EU-burgers om in vrijheid om te reizen door de EU. Echter bevat het plan nog geen concrete
data alsook geen lijst met veilige landen. Voorwaarde is dat regio’s die de grens voor elkaar willen
openstellen in ongeveer dezelfde fase zitten, dus met vergelijkbare maatregelen en een vergelijkbare
besmettingsgraad. Bovendien is het voor de Europese economie van groot belang dat toeristen met name
de zuidelijke landen bezoeken, aldus de Commissie. 27 miljoen mensen binnen de EU leven van het
toerisme.

•

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft richtlijnen opgesteld waar hotels, restaurants en cafés aan
moeten voldoen als ze op 1 juni de deuren weer openen. Het document is gisteren verspreid onder horecaondernemers. Zo wordt reserveren verplicht en moet er afstand worden gehouden. Volgens de KHNrichtlijnen kun je met maximaal 4 mensen aan een tafel of aan de bar zitten. Voor grotere huishoudens zou
een uitzondering worden gemaakt. Gasten moeten bij binnenkomst hun handen wassen of handgel
gebruiken. Ook wordt een controlegesprek gevoerd. Als de gasten vertrekken, moeten tafels, stoelen en
menukaarten grondig worden gereinigd, aldus KHN.
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Retail
•

De omzet van de detailhandel was in het eerste kwartaal van
2020 4% hoger dan een jaar eerder. In de foodsector werd in
het eerste kwartaal 6,4% meer omgezet – de grootste stijging
sinds 2008. Deze fors hogere omzet kwam vooral tot stand
door sterke verkopen van supermarkten.

In de non-foodsector was de omzet 0,6% minder in het eerste
kwartaal van 2020 dan in dezelfde periode in 2019. Dat is de
eerste omzetafname sinds 2016. (NIEUW)
•

Kappers hebben een enorm drukke week achter de rug, nu ze
na zeven weken weer open mochten. Dat zegt
kappersvereniging ANKO. Volgens de branche waren er in 3
dagen tijd evenveel afspraken als normaal in een maand. Veel
kappers zijn vanwege de drukte langer open en er zijn ook
kappers die ook op zondag doorwerken. De meeste kappers
volgen het protocol op dat door de kappersvereniging is
opgesteld. (NIEUW)

Economische impact

Vervoer, logistiek & transport
•

Het wordt drukker op de weg. Afgelopen dinsdag reed op vier belangrijke Brabantse snelwegen zo’n 81% van het
verkeer dat voor de coronacrisis op de weg zat. Dat blijkt uit een analyse van Omroep Brabant. Eind vorige maand
was dat nog 75%. Als deze lijn zich doortrekt, dan staan er over zo’n vier weken weer files, zo is de verwachting.
(NIEUW)

•

Conducteurs en controleurs in het OV hoeven niet actief op zoek naar reizigers die zich niet aan de
coronavoorschriften houden. Dat staat in het protocol dat de OV-sector heeft opgesteld samen met het Rijk,
reizigersorganisaties en vakbonden. De taak van de conducteurs en controleurs blijft beperkt tot het houden van
toezicht. Vanaf juni rijden de treinen, bussen, trams en metro’s weer zoveel mogelijk volgens de normale
dienstregeling. Het aantal plaatsen voor passagiers wordt met de helft teruggebracht. (NIEUW)

•

Het kabinet en onderwijsinstellingen hebben afgesproken dat studenten zo min mogelijk gebruik maken van het
openbaar vervoer en sowieso niet reizen tijdens de spits. Dat staat in een kamerbrief van staatssecretaris Van
Veldhoven. (NIEUW)

•

De tegoedbonnen die KLM aan klanten geeft van wie de vlucht is geannuleerd, worden 15% meer waard. Dat geldt
ook voor de vouchers die al eerder zijn uitgegeven, meldt de luchtvaartmaatschappij. KLM hoopt dat reizigers
hierdoor minder snel vragen om hun geld terug te storten. (NIEUW)

•

TLN meldt dat de Europese Commissie de huidige maatregelen voor het internationaal (goederen)vervoer
geleidelijk wil afschalen. Zo moeten de regels rondom de rij- en rusttijden langzaam normaliseren, om uiteindelijk
weer de uniforme Europese regels te kunnen handhaven. De Commissie benadrukt dat het vrachtvervoer
ongemoeid door moet gaan, ook als Europese grenzen straks weer open gaan en het drukker op de weg wordt.
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Economische impact

Cultuur, sport & evenementen
•

Medewerkers van de TU/e maken momenteel een analyse van de situatie in het Muziekgebouw Eindhoven. Het
onderzoek moet duidelijk maken hoe de concertzaal per 1 juni 30 of (per 1 juli) 100 bezoekers per voorstelling kan
ontvangen. Wat is bijvoorbeeld de ideale routing in de foyers en bij de toiletten? Waar in de zaal kunnen bezoekers
plaatsnemen? Met behulp van simulaties en gemaakte opnamen proberen de faculteiten wiskunde en data science
een antwoord te geven op deze en andere vragen. (NIEUW)

•

Het platform 24&MORE heeft het initiatief #staysafevoucher in het leven geroepen. Doel is om fans de zekerheid
op een ticket te bieden en organisatoren vliegende start te bezorgen zodra de coronacrisis voorbij is. De voucher
kan worden ingewisseld zodra het evenement doorgaat. Mocht een evenement onverhoopt worden gecanceld, dan
kunnen consumenten de gekochte vouchers doneren aan de desbetreffende organisatie of het volledige bedrag
teruggestort krijgen.

•

De bioscopen van Pathé gaan op 1 juni weer beperkt open. Het bedrijf heeft daarbij een protocol ingevoerd om
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er mogen, conform overheidsbeleid, maximaal 30 bezoekers in de
zaal zijn. Iedereen moet vooraf online een ticket hebben geboekt en een medewerker wijst de plaatsen aan.
Daarbij zitten er minstens 3 stoelen tussen verschillende gezinnen en mag men ook niet achter elkaar zitten.

Gebiedsbeeld
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

Tot 28 april ontvingen al 25 bedrijven samen 21,2 miljoen euro krediet in de borgstelling MKB Landbouwkredieten
Corona (BL-C). Hierbij ging het enkel om siertelers en telers van groenten onder glas, zo deelde minister Schouten
onlangs met de Kamer. De overheid staat voor 70% garant.

•

Ook in nertsenhouderijen in De Mortel (gemeente Gemert-Bakel) en Deurne is afgelopen week het coronavirus bij
de dieren aangetroffen. Eerder al was dat het geval bij houderijen in Milheeze en Beek en Donk. Het is nog
onbekend of mensen via de dieren of de stofdeeltjes besmet kunnen raken met COVID-19. Het RIVM gaat
onderzoek doen naar het verband tussen veehouderij en het coronavirus.

•

Grote oogstproblemen dreigen in Europa, nu
de seizoensarbeiders weg blijven. Boeren
weten simpelweg niet altijd hoe ze de oogst
van het veld moeten krijgen. Nederland beroept
zich jaarlijks op 170.000 arbeidsmigranten,
voornamelijk uit Oost-Europa. Von der Leyen,
voorzitter van de Europese Commissie, riep
daarom al eerder op om de arbeidsmigranten
tóch toe te laten, ondanks lockdowns en
reisbeperkingen.

Economische impact
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Bouw
•

Brancheorganisaties in de bouw en techniek willen vanaf september speciale overheidssteun krijgen, omdat zij na
de zomer pas de echte klap van de coronacrisis verwachten. Dat hebben ze opgenomen in een brief gericht aan
minister Koolmees. (NIEUW)

•

Volgens ABN Amro houdt de huidige NOW-regeling te weinig rekening met bedrijven in de bouwsector. De sector
heeft nu de handen vol aan projecten die maanden geleden aanbesteed zijn en de echte klap wordt pas na de
bouwvak verwacht. De regeling houdt daar klaarblijkelijk nog geen rekening mee. (NIEUW)

•

GroenLinks, SP en PvdA willen dat het kabinet direct een volkshuisvestingfonds opricht om de woningbouw vlot te
trekken. In het fonds zou 4 miljard euro moeten komen. De partijen denken dat het fonds gevuld kan worden door
de verhuurdersheffing op te schorten. Dat zou corporaties de mogelijkheid geven om betaalbare en duurzame
woningen te bouwen. (NIEUW)

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
•

De Nederlandse economie is volgens eerste berekeningen van het CBS het eerste kwartaal met 1,7 procent
gekrompen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Consumenten hebben vooral minder uitgegeven aan
kleding, horeca, recreatie en cultuur. Daarmee is er definitief een einde gekomen aan een historisch lange
periode van groei. 23 kwartalen op rij ging het alleen maar bergop. (RTLZ)

•

De Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna 143.000 ondernemers en
28.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Ze kregen uitstel van aflossingen, konden leningen
afsluiten of hebben meer kredietruimte gekregen. Daarmee is inmiddels ruim 11 miljard euro gemoeid. (NOS)

Gebiedsbeeld

•

Het vinden van een baan wordt in recordtempo moeilijker en ondernemers zien het allemaal even helemaal
niet zitten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. (RTLZ)

Recente ontwikkelingen

•

Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen
financiële 'coronasteun' meer krijgen. Dat meldt het Financieele Dagblad. (NOS)

Impact economie

•

Bedrijven met vestigingen in belastingparadijzen kunnen ook in het nieuwe steunpakket aanspraak maken op
belastinggeld. Een voorstel van FNV en GroenLinks om bedrijven die belasting ontwijken uit te sluiten van hulp
haalt het niet, zo melden bronnen in Den Haag. (NOS)

•

Het lijkt er niet op dat Nederlanders komende zomer op vakantie kunnen in Frankrijk. Staatssecretaris Lemoyne
van Toerisme liet doorschemeren dat het wel eens een vakantie zonder buitenlandse toeristen kan worden.
(NOS)

•

Kappers hebben een "ongelooflijk drukke" week achter de rug zegt kappersvereniging ANKO. Volgens de
branche waren er in drie dagen tijd evenveel afspraken als normaal in een maand. (NOS)

•

Kabinet wil flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis drie maanden lang een uitkering van 600 euro
geven. Het UWV moet de maatregel uitvoeren, tenminste als de uitkeringsinstantie daartoe in staat is (RTLZ)

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld
Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
•

In een brandbrief aan CDA-kopstukken in het kabinet roept de ondernemersclub van het CDA op om
Nederland niet meer zo veel mogelijk thuis te laten werken. ,,Alles stort langzamerhand in.” (AD)

•

Verschillende brancheorganisaties vragen in een brief aan minister Koolmees om aangepaste NOW-regelingen
vanaf 1 september voor bedrijven in de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche. De nieuwe regelingen
moeten werknemers in staat stellen om de tijd die ze niet kunnen werken te besteden aan bijscholing (Deel -NOW)
of omscholing (Omscholings-NOW) (De Ondernemer) (BNR)

•

Door de coronacrisis werden in Nederland in de eerste vier maanden al 30.000 nieuwe auto’s minder verkocht
dan in die periode vorig jaar, een daling van 20%. Vooral vorige maand was slecht, met de helft minder verkopen
(De Ondernemer)

•

Omzet van de detailhandel lag in het eerste kwartaal van 2020 4% hoger dan een jaar eerder. Deze stijging komt
vooral dankzij een hogere omzet in de foodsector (+6,4%). In de non-foodsector bedroeg de omzet juist 0,6%
minder. Met name de kleding- (-16,2%) en schonenbranche (-15,7%) zien hun omzet kelderen, terwijl de doe-hetzelfbranche (+13,6%) en drogisterijen (+8,3%) een flinke omzetstijging zien (FD).

•

Bedrijven gebruiken meetapparatuur om de temperatuur van werknemers te meten. Wie koorts heeft, moet
naar huis. Eerst mocht dit wel, toen toch niet, en nu onder strenge voorwaarden. Maar de vraag is ook hoe
betrouwbaar deze methoden eigenlijk zijn. (Volkskrant) (NRC)

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
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Regionaal mediabeeld
•

In Tilburg komt de goede relatie tussen het stadhuis en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis langzaam onder
druk te staan. Voor zorgbestuurder Bart Berden komt de versoepeling van de coronamaatregelen te vroeg,
burgemeester Theo Weterings gelooft dat deze ‘Van Dissel-proof kan worden uitgevoerd’. (Volkskrant)

•

Ruim 2.200 ondernemers en zzp’ers in De Langstraat hebben de afgelopen weken bij Baanbrekers
aangeklopt voor corona-hulp. Inmiddels is aan 1.071 ondernemers een voorschot uitbetaald, in totaal een
bedrag van 1,4 miljoen euro (BD).

•

Er is een enorme toename van het aantal mensen dat zijn baan verliest en een WW -uitkering aanvraagt. Na
15 maart kwamen er vier keer zoveel aanvragen binnen bij de UVW-kantoren in Eindhoven, Helmond en
Bladel als normaal. (ED)

•

Erg sterke daling van het aantal openstaande vacatures in Midden-Brabant. Daar verminderde het aantal
vacatures met liefst 32% ten opzichte van het gemiddeld uitstaande vacatures in de eerste elf weken van dit
jaar. (BD)

Impact economie

•

Concertzalen in Eindhoven zijn naarstig op zoek naar alternatieven in het ‘nieuwe normaal’. Het
Muziekgebouw in Eindhoven begint vanaf maandag met voordeurconcerten. (AD)

Branche-ontwikkelingen

•

Horecaondernemers snakken naar extra terrasruimte om aan de anderhalve meter te voldoen en toch
voldoende inkomsten te krijgen. Werkloze podiumbouwers in Den Bosch hebben daarom nu een twee
verdiepingen tellend 1,5 meterterras in de markt gezet. (BD)

•

Verkeerslichten voor fietsers en voetgangers in Tilburg staan binnenkort langer en vaker op groen. Ook gaat
de maximumsnelheid op wegen binnen de ring omlaag van vijftig naar dertig kilometer per uur. Met deze
maatregelen speelt de gemeente in op de toenemende verkeer nu de coronamaatregelen langzaam worden
versoepeld. (Omroep Brabant)

Gebiedsbeeld
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Sociale media
–

De neergaande trend in het aantal berichten zet ook deze week door. Het gemiddeld aantal
berichten per week neemt sinds 20 april af.

Economische impact

Gebiedsbeeld
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Sociale media
•

Veel verontwaardiging over het nieuws dat bedrijven met vestigingen in een
belastingparadijs aanspraak kunnen maken op steun van de overheid.
Vooral de opmerking dat de overheid een beroep doet op die bedrijven om
geen gebruik te maken van de steun, valt bij velen verkeerd.

•

Steun voor een aardappelboerin, die zes ton aardappelen stortte voor de
ingang van het hoofdkantoor van een supermarkt, die aardappelen uit Israël
verkoopt, maar die van haar niet afneemt.

•

Steeds meer signalen dat gemeenten er - mede door de coronacrisis financieel slecht voor staan.

•

Ook online aandacht voor de opzet van de nieuwe NOW-regeling. En dan
vooral over het voornemen om de boete op ontslag te schrappen.

•

Midpoint Brabant twittert over het coronacrisisloket van Station88.

Economische impact

Noodmaatregelen
•

Een overzicht van de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen is te vinden op europa-nu.nl.

•

Een overzicht van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen is te vinden op rijksoverheid.nl.

•

De provincie Noord-Brabant:
•

maakt 5 miljoen euro vrij om de impact van het coronavirus op de Brabantse economie te verzachten.

•

heeft ingestemd met het door de BOM beschikbaar stellen van 20 miljoen euro binnen bestaande
kredietregelingen om daarmee innovatieve MKB bedrijven te ondersteunen. Deels zullen deze middelen
worden aangewend als cofinanciering voor de Corona Overbruggingskrediet regeling (COL) die sinds 29 april
is opengesteld. Het aantal aanvragen voor deze COL ligt in Brabant inmiddels boven de 60.

•

heeft 400.000 euro toegezegd aan Brainport om deze te benutten voor het geven van noodkrediet aan
startende bedrijven. Deze regeling staat open voor start-ups in heel Brabant.

•

heeft een voorstel neergelegd bij de provinciale staten 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.

•

ontwikkelt met de B5-steden een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Er wordt
een plan gemaakt van ongeveer 8 miljoen euro, waar de provincie 2 miljoen euro aan bijdraagt.
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.

Gebiedsbeeld
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•
Maatschappelijke impact

Meer informatie over de aanpak van de coronacrisis door de provincie Noord-Brabant is te vinden op
brabant.nl/corona.

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

Vanaf 1 juni mogen de deuren van dorps- en buurthuizen weer open. Het maximum aantal bezoekers is 30.
Heft, vereniging voor gemeenschapshuizen in Noord-Brabant, is voor ieder buurthuis beschikbaar voor vragen
over het opnieuw opstarten op 1 juni. Advies blijft om nog steeds een goede afstemming met de gemeente te
behouden. Voorbeelden en tips voor maartregelen en protocollen zijn te vinden op deze pagina. (NIEUWS)

•

Stichting Parkpaviljoen had altijd al de mogelijkheid dat bewoners één keer per week kunnen aanschuiven voor
een tweegangen maaltijd. Dit is doorgezet op een coronaproof manier via het initiatief ‘Afhalen bij… Bert’. De
Rabobank en het Oranje fonds ondersteunen dit initiatief. (NIEUWS)

•

Stichting Zet geeft tips en Brabantse voorbeelden van projecten over hoe door te gaan tijdens de coronacrisis. De
projecten zijn StraatNL, Mobiliteit is meedoen en Energie voor iedereen. Bij alle projecten is contact met de
bewoner belangrijk. (NIEUWS)

•

Stérk Brabant heeft voor de vijfde (en laatste) keer een video gemaakt waarin drie initiatieven aan bod komen:

Gebiedsbeeld
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•

Pamba Bags, een sociale onderneming die stoffen tassen als alternatief voor plastic;

•

Stichting Tientjes, een inloopvoorziening in Breda voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

•

Starters4Communities, een programma gericht op sociaal ondernemen.

•

Zorgen rond gesloten buurthuizen. Cursussen, muziekrepetities en koffie-ochtenden zijn van de baan. Vooral
kwetsbare ouderen zijn de dupe.

•

Het KNHM belde met vertegenwoordigers van 50 initiatieven door het hele land om te achterhalen hoe sociaal
ondernemers zoals buurthuizen ervoor staan. Dit leverde een artikel op met veel praktische tips.

‘t

Maatschappelijke impact

Sociale impact
–

Onderzoeksbureau CINOP uit ‘s-Hertogenbosch heeft momenteel een vragenlijst open staan tot 29 mei om de
verwachte effecten van de corona crisis op het onderwijs in kaart te brengen. Dit helpt bij het tot stand brengen
van toekomstscenario’s. (NIEUW)

–

In Tilburg ontstaan er spanningen tussen de burgemeester en de zorgbestuurder. De eerste heeft te maken
met een bevolking die niet langer binnen wil blijven; de tweede is bang voor een tweede golf zieken. (NIEUW)

–

Hoewel de scholen weer open zijn, betekent dat niet dat ieder kind ook gaat. Op basisscholen met veel
leerlingen uit arme gezinnen is het verzuim hoog. Daarnaast blijven er veel kinderen thuis die een familielid
hebben in de risicogroep. Deze kinderen lopen nu kans op een nog grotere onderwijsachterstand. (NIEUW)

Gebiedsbeeld

–

Het SCP heeft als taak om te volgen, verkennen en verklaren hoe het met de inwoners van Nederland gaat op
sociaal en cultureel gebied. Het SCP heeft een notitie opgesteld over de zorgen van ouders in tijden van
Corona. (NIEUW)

Recente ontwikkelingen

–

Impact economie

–

Branche-ontwikkelingen

•

Doordat een militaire missie niet doorging, is een aantal militairen ingezet in Brabant om te koken voor
bewoners met een beperking in woonvormen van de organisatie Siza. (NIEUW)
Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de 1,5 meter maatschappij en daaruit blijkt dat dit nog niet meevalt.
Link: Met name op het werk of in de supermarkt blijkt de maatregel lastig in stand te houden. (NIEUW)
De crisis verhoogt bestaande ongelijkheid, met name als gevolg van de flexcontracten bij jongeren en laag
opgeleiden. Ook wordt verwacht dat werkgelegenheid gaat schuiven tussen sectoren.

•

Hulporganisaties maken zich zorgen over de oplopende armoede als gevolg van de coronacrisis. Zij zien de
vraag naar hulp van onder meer de voedselbank, toenemen. Het gaat vooral om jongeren, zelfstandigen en
flexwerkers.

•

Vanaf 7 mei kunnen onderzoeksinstellingen samen met (maatschappelijke) instellingen en ondernemingen of
lokale overheden gezamenlijk bij ZonMw een subsidie aanvragen om een praktisch probleem gerelateerd aan
de coronacrisis en de maatregelen daartegen snel op te pakken. Gezien de urgentie van handelen is de
deadline voor het indienen van aanvragen voor deze subsidieoproep op 25 mei 2020, 12.00 uur.

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

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 één keer per week te versturen.

