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Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

woensdag 20 mei 2020 - Provincie Noord-Brabant

Openbare orde & veiligheid

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld
•

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

•

11.627 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (14 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 275.
Dat zijn 18 bezette bedden minder dan de dag ervoor. Er
liggen daarnaast 527 non-covid-patiënten op de IC.

•

5.748 mensen zijn aan het virus overleden (33 in afgelopen
24u).

•

Er liggen om en nabij 200 coronapatiënten in Brabantse
ziekenhuizen. (begin april waren dat er nog zo’n 800). Nog
zo’n 40 coronapatiënten liggen op de Brabantse IC’s.

Economische impact

Economische impact

Recente ontwikkelingen
Tweede noodpakket voor ondernemers (NIEUW)
•

Het kabinet trekt de komende 3 maanden nog eens 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in
financiële problemen komen door de coronacrisis. Het eerste noodpakket loopt af op 1 juni, maar wordt nu dus
verlengd.

•

Werkgevers die een beroep doen op de verlengde NOW-regeling krijgen net als nu geen subsidie als ze
werknemers ontslaan, maar de boete van 50% verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen.
Ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen als ze minstens 20% omzetverlies hebben.
Bedrijven die van de regeling profiteren mogen echter geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en
geen dividend betalen aan aandeelhouders. Bovendien mag het bedrijf geen eigen aandelen inkopen.
Verder worden werkgevers verplicht hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Daarvoor trekt
het kabinet 50 miljoen euro uit.

•

De voorwaarden voor ZZP’ers die aanspraak willen maken op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum
worden strenger. De zogenaamde partnertoets wordt ingevoerd, wat betekent dat ZZP’ers die terug kunnen vallen
op het inkomen van hun partner geen financiële steun meer krijgen.

•

MKB-bedrijven in onder meer de horeca, recreatie en theaters die getroffen zijn door de crisis krijgen een
compensatie voor hun vaste lasten die kan oplopen tot 20.000 euro, afhankelijk van het omzetverlies.

•

Flexwerkers die hun baan hebben verloren door de coronacrisis en niet in aanmerking komen voor WW of bijstand
kunnen 3 maanden lang een uitkering krijgen van 600 euro (1.800 euro totaal).

•

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 september.

•

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en- garanties aan MKB-bedrijven, startups en scaleups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden ook deze bedrijven toegang tot financiering. Het betreft de
BMKB, GO en KKC. De Corona Overbruggingslening (COL) voor innovatieve start- en scale-ups krijgt vanwege
het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.
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Recente ontwikkelingen
Overig
•

Medewerkers van restaurants, bioscopen en theaters tellen toch niet mee in het maximumaantal van 30 personen
dat vanaf 1 juni binnen aanwezig mag zijn. Voor bioscopen en theaters geldt de 30-personenregel per zaal. Het
aantal bezoekers van een museum wordt afhankelijk van het beschikbare aantal vierkante meters. Bezoekers
moeten altijd reserveren. (NIEUW)

•

Daarnaast vervalt het verbod op groepsvorming in de open lucht per 1 juni, gaan basisscholen helemaal open op 8
juni en middelbare scholen op 2 juni.

•

In juli gaan campings en vakantieparken open en mogen kerken, congrescentra en crematoria open tot 100
personen. Coffeeshops, sauna’s, sportclubs, seksbedrijven, sport- en verenigingskantines, et cetera, blijven
vooralsnog tot 1 september gesloten. Over de openstelling van evenementen is nog niets zeker. (NIEUW)

•

De werkloosheid onder West-Brabantse jongeren is deze coronacrisis dramatisch gestegen. In 2 maanden tijd
verdubbelde het aantal, ten opzichte van een jaar geleden zelfs 156%. Vooral veel jongeren uit de horeca,
catering, detailhandel en de uitzendbranche meldden zich bij het UWV. In april werden in de arbeidsmarktregio
West-Brabant in totaal 12.394 WW-uitkeringen verstrekt, 18% meer dan in maart 2020 en 15% meer dan in april
2019. Onder jongeren steeg het aantal van 687 in februari naar 973 in maart en maar liefst 1.768 in april. (NIEUW)
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Impact economie
Grote gevolgen coronacrisis voor de arbeidsmarkt (NIEUW)
•

De gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt zijn
groot. Volgens het CBS daalde in de maand april het aantal
mensen met betaald werk met 160.000 naar 8,9 miljoen
werkenden. Dat is de grootste terugval in een maand tijd sinds
2003, toen dat cijfer voor het eerst werd gemeten. Bij jongeren
(tot 25 jaar) was de daling met meer dan 100.000 het grootst.
Nieuwe W W -uitkeringen
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In april stonden er in Nederland 314.000 werklozen
geregistreerd, een toename met 41.000, waaronder 25.000
jongeren 74.000 nieuwe aanvragers kregen in die maand een
WW-uitkering. Dat is bijna tweemaal zoveel als in de maand
ervoor, toen er 38.000 mensen hun werkloosheidsuitkering voor
het eerst uitbetaald kregen. Dat was ook al een forse stijging.

In totaal kregen in april 292.000 mensen een WW-uitkering. In
maart waren er dat nog ruim 250.000. Niet alleen het aantal
nieuwe uitkeringen steeg derhalve, ook het aantal mensen dat
een WW-uitkering opzegde omdat ze een baan vonden daalde.
Er zijn simpelweg minder vacatures.
In maart steeg het aantal nieuwe uitkeringen vooral in de
horeca, cultuur en de uitzendbranche. In april nam het aantal in
alle sectoren toe. De sterkste stijging tov vorige maand was in
de schoonmaakbranche (+91%).

Economische impact

Impact economie
Nieuwe ondernemers
•

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Vanwege de coronacrisis is het aantal nieuwe ondernemers
in april met 38% fors gedaald ten opzichte van dezelfde
maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de KvK,
inzichtelijk gemaakt door ING. Desondanks waren er in april
toch nog 9.000 mensen die de sprong naar het
ondernemerschap waagden. De detailhandel is de enige
sector waar het aantal starters is toegenomen ten opzichte
van een jaar eerder. Zo nam het aantal online winkels met
50% toe ten opzichte van april 2019. De horeca en cultuur &
recreatie noteerden met dalingen van respectievelijk 63% en
66% fors minder starters. (NIEUW)
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•

Ook uit pintransacties blijkt dat de economie stapsgewijs
meer op gang komt. Non-food winkels lieten als eerste begin
april weer een stijgende lijn zien van het aantal
pintransacties. Winkelketens gingen toen weer open die
eerder op eigen initiatief de deuren hadden gesloten.
Ondernemers met contactberoepen volgden op 11 mei, wat
gelijk tot een stormloop zorgde. Als alles goed blijft gaan,
gaan binnenkort veel zaken in de recreatie weer open. Steeds
meer pretparken en dierentuinen openen weer de deuren. In
welk tempo het herstel zich voltrekt zal spoedig duidelijk
worden. (NIEUW)

Economische impact
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Consumentenvertrouwen
•
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Het consumentenvertrouwen is in mei verder
gedaald. Vooral het oordeel over de economische
omstandigheden is verslechterd door de crisis. De
graadmeter voor het consumentenvertrouwen van
het CBS voor mei komt uit op -31, tegen -22 in april.
Het CBS peilt onder meer hoe huishoudens hun
financiële situatie voor de komende 12 maanden
inschatten en of ze bereid zijn aankopen te doen.
(NIEUW)

Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de
huizenmarkt tot nog toe weinig last van de crisis.
Sinds half maart zijn er wekelijks rond de 2500 à
3000 woningen verkocht, ongeveer evenveel als
voor de coronamaatregelen. De huizenprijzen lijken
nog te stijgen. De prijs per vierkante meter was
tussen half april en half mei ruim 1% hoger dan in de
maand voordat de crisis uitbrak. Een gemiddelde
woning kost nu 333.000 euro, 7,7% meer dan een
jaar geleden. (NIEUW)
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Krimp Nederlandse economie
•

Het CBS heeft vanmorgen bekendgemaakt 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.
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.

Branche-ontwikkelingen

Het CBS wijst er wel nadrukkelijk op dat de cijfers nu veel
onzekerder zijn dan gebruikelijk.
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Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Het Tilburgse bedrijf Remoticom brengt een social distance sensor op de markt, onder de productnaam Sodisense.
De sensor meet de nauwkeurigheid van 10 cm afstanden tot elkaar, waarbij de sensor op een instelbare afstand
(bijvoorbeeld 1,5 meter), een melding middels trilling zal geven. Het product komt in de vorm van een polsmodule,
keycord en sleutelhangeruitvoering. (NIEUW)

•

Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt een oproep van een echtpaar uit Bussum aan 65-plussers “met een warm
hart voor cultuur”. Deze mensen worden onder via #doemeemetjeaow opgeroepen hun AOW-vakantiegeld geheel
of gedeeltelijk aan beeldende kunst, muziek, opera, theater, dans of film te schenken. Het fonds verzamelt en
verdeelt het geld onder niet of nauwelijks gesubsidieerde kunstinstellingen en ZZP’ers. “Heel veel mensen hebben
die dertiende maand in de AOW hard nodig, maar zij die een goed pensioen hebben kunnen dit geld wellicht
missen”, aldus vrij vertaald de ambassadeur van de actie Gijs Scholten van Aschat. (NIEUW)

•

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.

•

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.

•

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
•

Gebiedsbeeld

Voor de meeste industriële bedrijfstakken ging de omzet het
afgelopen kwartaal omlaag, met name in de
transportmiddelenindustrie. (NIEUW)

Recente ontwikkelingen
Impact economie

•

De Europese automarkt is nog verder ingestort, zo meldt de
Europese brancheorganisatie ACEA. Daalde de verkoop in
maart al met 55% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar,
in april was de daling maar liefst 76%. Nog nooit kelderde de
verkoop zo hard. Autofabrikanten verkochten vorige maand
slechts 271.000 voertuigen, vergeleken met 1,14 miljoen vorig
jaar. In Spanje en Italië werden nauwelijks auto’s verkocht
door de lockdown aldaar. (NIEUW)

•

Het Eindhovense techbedrijf Sioux had in de eerste 3
maanden van het jaar het beste kwartaal ooit. | De productie
bij VDL Nedcar komt langzaam weer op gang en gaat zich
richten op slimme mobiliteit in de stad. (NIEUW)
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De omzet van de Nederlandse industrie is in het eerste
kwartaal gedaald, dat meldt het CBS. De omzet lag 2,7% lager
dan een jaar eerder. Als oorzaak worden de coronacrisis en
de dalende olieprijs genoemd. In het binnenland zetten
producenten in het eerste kwartaal vrijwel evenveel om, maar
de buitenlandse omzet van industriële producenten lag 4,2%
lager. Halverwege maart was er een duidelijke impact op de
industrie te merken van de maatregelen om het coronavirus te
bestrijden.

Economische impact

Gebiedsbeeld

Horeca, recreatie & toerisme
•

Café-eigenaren mogen niet al voor 1 juni bezoekers op hun terrassen verwelkomen. Uit de Veiligheidsraad,
waarin burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s samenkomen, kwam het verzoek aan het kabinet om de
terrassen niet eerder op te laten, aangezien zij dat niet goed zouden kunnen handhaven. (NIEUW)

•

De horeca in Breda wil nog wel deze maand proefdraaien voor de heropening van de landelijke horeca.
Samen met de gemeente en de politie hebben horecaondernemers in de stad aan een plan gewerkt om op
25 mei de deuren voor een dag te openen. Op die dag kan dan worden gekeken tegen welke problemen
cafés en restaurants aanlopen als zij weer klanten mogen bedienen. De gemeente zou achter het plan
staan. (NIEUW)

•

Bij de Beekse Bergen is het de eerste openingsdagen al direct druk geweest. Maximaal 2.500 bezoekers
mogen het park in, waar dat er normaal gesproken op een drukke dag 10.000 zijn. Kaarten voor het eerste
weekeinde waren binnen korte tijd uitverkocht. Ook Dierenrijk Mierlo heeft haar deuren weer geopend.
(NIEUW)

•

De De Pree Group, een van de grootste eigenaren van horecavastgoed in Breda, geeft zijn huurders een
korting over de maanden april en mei. Daarmee volgt het bedrijf het voorbeeld van bierbrouwer AB InBev,
die vorige maand al een regeling had getroffen met horeca-ondernemers. De De Pree Group geeft een
korting op de huur die kan oplopen tot 50%. (NIEUW)

•

Restaurant EVE in de Tilburgse Spoorzone is omgevallen. Het bedrijf dat in 2017 haar deuren opende heeft
nu faillissement aan moeten vragen. De NOW-regeling heeft onvoldoende soelaas geboden, aangezien nog
36% van de personeelskosten zelf moest worden opgebracht. Ook Tilburgse horecazaak Ovide moet
noodgedwongen stoppen vanwege corona. (NIEUW)
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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.
•

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.

Economische impact

Vervoer, logistiek & transport
•

Transavia gaat vanaf 4 juni weer vliegen. In eerste instantie gaat het om zes bestemmingen. Per week wordt
bekeken of er bestemmingen bij kunnen komen. (NIEUW)

•

De touringcarbranche verwacht een moeizaam herstel tijdens de crisis. Wel wordt gekeken of plexiglas, plastic
gordijnen, desinfectiemiddelen en mondkapjes uitkomst kunnen bieden. Maar niet alle bedrijven zijn gecharmeerd
van gebruik van plexiglas. Vraagtekens worden geplaatst bij de veiligheid in geval van een aanrijding. (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.

•

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.

•

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.

•

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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Cultuur, sport & evenementen
•

De grote Eindhovense cultuurinstellingen krijgen 3 miljoen euro noodsteun van het stadsbestuur. Met dat geld
moeten ze dit jaar in ieder geval een deel van de financiële gevolgen van de coronacrisis kunnen opvangen. Het
gaat om het Muziekgebouw, het Parktheater, de Effenaar, Plaza Futura, het Eindhoven Museum en het Centrum
voor de Kunsten (CKE). (NIEUW)

•

Ouders die vanwege de coronacrisis de contributie van een cultuurvereniging of sportclub voor hun kinderen tot 18
jaar niet meer kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Gezinnen kunnen zich
aanmelden via een speciale website. (NIEUW)

•

Sportkoepel NOC*NSF baalt ervan dat de sportkantines niet open mogen, terwijl er wel buiten gesport kan worden
en de horeca vanaf 1 juni weer open gaat. De koepel geeft aan het wrang te vinden dat deze
buitensportaccommodaties wel weer kosten maken zonder dat daar bijvoorbeeld kantine-inkomsten tegenover
staan. (NIEUW)

•

Tijdens de persconferentie van 19 mei werd duidelijk dat festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren
voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden. Dat maakt de weg vrij naar kleinschalige evenementen
buiten de vaste podia. (NIEUW)

•

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met partners een plan gemaakt voor de periode 1 juli tot 1 september
om de zomer zo aantrekkelijk mogelijk maken voor vooral haar inwoners en ondernemers. Om dit met elkaar te
realiseren komt er 3 maanden een stichting. (NIEUW)

•

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.
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

Het is aannemelijk dat er een besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden van nerts op mens. Dat heeft
minister Schouten van Landbouw aangegeven. Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus
overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Er zijn extra
maatregelen afgekondigd voor nertsenhouderijen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar andere (boerderij)dieren.
(NIEUW)

Economische impact

Bouw
•

De omzet in de bouw steeg in de eerste 3 maanden met
9,1% vergeleken met een jaar eerder. Zelfs in maart, waarin
de eerste effecten van de maatregelen tegen het
coronavirus zichtbaar werden, behaalden bouwbedrijven
een hogere omzet. Gespecialiseerde bouwbedrijven
behaalden met 11,1% de sterkste omzetstijging, gevolgd
door grond-, water- en wegenbouw (8,4% en bedrijven in
burgerlijke en utiliteitsbouw (7,1%).

Gebiedsbeeld
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•

Ook werden in die periode meer bouwvergunningen
verleend en lag de vergunde bouwsom voor nieuwbouw en
verbouwingen van woningen 11% hoger dan in dezelfde
periode een jaar eerder. (NIEUW)

•

Producenten in bouwmaterialen rekent de komende
maanden op een terugval in de vraag. Dat blijkt uit een
onderzoek van de brancheorganisatie NVTB. (NIEUW)
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Bouwbedrijven hebben in het afgelopen kwartaal hun omzet
opgevoerd. Volgens het CBS laat dit zien dat de
bouwsector het eerste kwartaal van dit jaar nog geen hinder
heeft ondervonden van de coronacrisis.

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
–

Het kabinet trekt de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in
financiële problemen komen door de coronacrisis. Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni maar het wordt nu met
drie maanden verlengd. Doel is het zoveel mogelijk behouden van banen. (NOS)

–

De economische klappen die lidstaten van de Europese Unie hebben gekregen door de coronacrisis moeten
volgens Duitsland en Frankrijk worden opgevangen met een gezamenlijk wederopbouwfonds van 500 miljard
euro. (NOS)

–

Het aantal WW-uitkeringen stijgt fors door de coronacrisis. In april werden 74.000 nieuwe WWuitkeringen aangevraagd. Twee keer zoveel als een maand geleden. Vooral jongeren, laagopgeleiden en
flexwerkers raken hun baan kwijt. (RTLZ) (NRC) (FD)

–

Het kabinet maakte gisteren bekend dat de eerder aangekondigde versoepelingen op 1 juni doorgaan. Horeca
mag de deuren weer openen en personeel telt niet mee bij de grens van 30 bezoekers. Sportscholen mogen
mogelijk eerder open dan 1 september (De Ondernemer) (NRC)

Impact economie

–

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het kabinet de geplande opening van een aantal sectoren per 1 juni
doorzet. Wel hadden ze gehoopt op enkele extra versoepelingen. (MKB.nl) (RTLZ) (De Ondernemer)

Branche-ontwikkelingen

–

De coronacrisis zorgt voor het ene na het andere trieste record voor de Nederlandse economie. Andere Europese
economieën vergaat het nog slechter. Er lijkt een verband te zijn tussen de strengheid van de lockdown in een
land en de hoogte van de economische krimp. (Volkskrant)

–

De verwachting is dat de bouwsector volgend jaar harde klappen krijgt door de coronacrisis. Dat stelt Madeline
Buijs, senior sectoreconoom Bouw en Vastgoed van ABN Amro. De huizenprijzen zullen dalen en renovaties zullen
worden uitgesteld. (RTLZ) (NRC)

–

Steeds meer niet-deskundige, maar wel bezorgde burgers zijn kritisch op het beleid van het kabinet. Ze
vinden het te streng, of juist niet streng genoeg. (NRC)

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Mediabeeld
Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
–

Het Rijk moet bijspringen om de cultuursector te redden. Gemeenten hebben hiervoor niet genoeg geld. Dit
schrijven de wethouders voor cultuur uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. (Volkskrant)(NRC)

–

Buffetrestaurants krijgen misschien wel de hardste klappen in de horecabranche. Het concept ‘lopend buffet’ is
onhaalbaar met maximaal 30 gasten. (BD)

–

Studenten die vertraging oplopen door de coronacrisis krijgen een deel van het collegegeld terug ter compensatie.
Ook scholen krijgen extra geld om achterstanden bij leerlingen weg te werken (NRC).

–

Advies van Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact van het Coronavirus: de overheid moet onderzoeken of
schulden van kwetsbare groepen vaker kunnen worden kwijtgescholden (NRC) (NOS) (Telegraaf)

–

Ongeveer 8% van de werkende Nederlanders zegt dat hun werkgever geen vakantiegeld wil uitbetalen door de
coronacrisis. Nog eens 11% weet niet of het vakantiegeld nog wordt uitgekeerd. Dat blijkt uit onderzoek van CNV
onder 1700 leden (FD) (CNV)

–

Verzekeraars schrappen hun pandemiedekkingen. Toch dekking bieden kan hen in de problemen brengen:
de ontvangen premies zijn onvoldoende om de schade te dekken. Evenementenorganisatoren krijgen hierdoor
ook volgend jaar mogelijk geen events van de grond. (NRC) (NRC)

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld
Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Economische impact

Regionaal mediabeeld
–

Bright Move noodfonds, het regionale noodfonds dat is opgezet om start-ups uit de Brainport-regio te helpen
de coronacrisis te overleven, heeft aan drie startende bedrijven een lening uitgeschreven. (Studio040)

–

Een terras in het Bossche Zuiderpark met ‘zang en dans’. Een kinderspeelhuis in de Brabanthallen. Het is een
greep uit de activiteiten die de gemeente vanaf 1 juli heeft gepland om het beste te maken van de
Bossche ‘coronazomer’. (BD)

–

Op 1 juni, en dus geen dag eerder, mag de horeca de deuren weer openen. Een teleurstelling voor
horecaondernemers. Zeker in Breda, waar de horeca 25 mei een 'oefendag' wil houden. (Omroep Brabant)

–

De verkeersdrukte op de Brabantse snelwegen neemt in een steeds hoger tempo toe. De situatie is
inmiddels zo dat er ieder moment weer files kunnen ontstaan. De verkeersdrukte ligt nu op 89 procent van de
drukte voor de coronacrisis. Bij 90 procent verwachten de deskundigen weer files. (Omroep Brabant)

–

Brabanthallen willen versoepeling 100 mensen-maatregel. "Er is hier zoveel ruimte dat we makkelijk op een
veilige manier duizend mensen kunnen ontvangen." (Omroep Brabant)

Impact economie

–

Stichting Ondernemersfonds en Breda Marketing gaan in juni de straat op met een kleine stadsplattegrond
waarin publiek wordt opgeroepen niet alleen de drukste winkelstraten te bezoeken. (BN De Stem).

Branche-ontwikkelingen

–

De werkloosheid onder West-Brabantse jongeren stijgt in deze coronacrisis dramatisch. In twee maanden
tijd een verdubbeling, ten opzichte van een jaar geleden zelfs 156 procent. (BN/De Stem)

Mediabeeld
Mediabeeld

–

De Efteling is tot en met 2 juni volgeboekt door abonnementhouders. Het pretpark is vanaf vandaag weer
voorzichtig open. (AD) Ook dierenparken gaan weer open, met de nodige voorzorgsmaatregelen. (ED)

(Nood)maatregelen

–

EVE, een beeldbepalend café-restaurant in de Spoorzone in Tilburg, heeft faillissement aangevraagd (AD).
Ook het Tilburgse Ovide, het eerste ‘kindvriendelijke’ café van de stad, sluit haar deuren. (AD)

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Maatschappelijke impact

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld
Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Sociale media
–

Het aantal berichten is iets toegenomen in vergelijking met vorige week rond deze tijd, maar dat
hangt vrijwel zeker samen met (de aanloop naar) de persconferentie van dinsdagavond.

Economische impact

Gebiedsbeeld
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Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Sociale media
•

De versoepelingen, het mooie weer en de vrije dagen leidt op veel
plekken tot drukte. Op sociale media spreken veel mensen daar hun
bezorgdheid over uit.

•

Kritiek n.a.v. een tweet van minister Hoekstra over het tijdelijk, in
coronatijd verlagen van rente op krediet.

•

De relatieve politieke rust lijkt definitief voorbij. Vanuit verschillende
partijen en politici komt kritiek op (onderdelen van) de aanpak van het
kabinet en alternatieve plannen

•

Maar online ook complimenten voor het nieuwe steunpakket.

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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Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

•
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

Gebiedsbeeld

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

Dorpshuizen.nl heeft in samenwerking met LSA een invulprotocol opgesteld dat voor dorps - en buurthuizen vrij te
gebruiken is. Dit helpt bij het gesprek dat beheerders van dorpshuizen met gemeenten voeren en helpt ook bij het
treffen van voorbereidingen voor de openstelling vanaf 1 juni. Dorpshuizen.nl zal binnenkort een poster publiceren
met daarop de belangrijkste spelregels bij openstelling van het dorpshuis. (NIEUW)

•

Terwijl veel Nederlanders zich tijdens de coronacrisis van hun behulpzame kant laten zien, dreigen bestaande
burgerinitiatieven om te vallen. (NIEUW)

•

Vanaf 1 juni mogen de deuren van dorps- en buurthuizen weer open. Het maximum aantal bezoekers is 30. ‘t 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.

•

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.

•

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.

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

Sociale impact
•

De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale
gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst:
- De ontferming over nieuwe en bestaande en kwetsbare groepen
- Het versterken van de samenwerking tussen overheden en lokale coalities
- Geef mensen en in het bijzonder jongeren regie over eigen leven en een grotere stem bij de
besluitvorming over hun toekomst (NIEUW)

•

Het SCP heeft vanuit bestaand onderzoek beschreven welke maatschappelijke gevolgen zij ziet en verwacht
naar aanleiding van maatregelen en de routekaart die de overheid heeft afgekondigd. In de notitie waarschuwt
het SCP voor toenemende ongelijkheid, dat kwaliteit van leven meer is dan volksgezondheid en dat draagvlak
bij het inrichten van een samenlevingsmodel stoelt op andere voorwaarden dan crisisbeleid. (NIEUW)

•

In dit artikel van Zorg+Welzijn wordt een eerdere publicatie van het SCP nogmaals aangehaald. Zorg+Welzijn
geeft aan dat overheden extra aandacht moeten besteden aan burgerinitiatieven, mantelzorgers, GGZ in de
wijk en armoede. (NIEUW)

•

Voor gezinnen met geldzorgen vanwege de coronacrisis wil het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie voor
sportverenigingen betalen. Op deze website kunnen ouders voor hun eigen kinderen of met zorgen over
andere kinderen terecht. (NIEUW)

•

Eenzaamheid onder jongeren stijgt volgens I&O Research. Bijna de helft van de jongeren in de leeftijd van 25
tot 34 jaar voelt zich eenzamer dan voor de coronacrisis. Bij jongeren onder de 25 is dat aantal nog
groter. (NIEUW)

•

Onlangs is ook in Brabant onderzocht hoe jongeren de coronacrisis ervaren. Bijna 90% van de jongeren boven
18 jaar volgen het nieuws. Bij de jongeren onder 18 jaar is dat 43%. Jongeren maken zich veelal zorgen om
een familielid of om de risicogroepen in het algemeen. Tevens geven veel jongeren aan niets positiefs uit deze
situatie te halen. Deze informatie en meer vind je terug op deze pagina. (NIEUW)

Gebiedsbeeld
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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 minimaal één keer per week te versturen.

