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Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant
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Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 11.750 mensen positief getest
(toename van 884 in 24 uur tijd).

•

3.990 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een
ziekenhuis (507 meer dan gisteren). 975 lagen gisteren op de
Intensive Care (de IC-capaciteit voor coronapatiënten is 1050).

•

864 mensen zijn aan het virus overleden (93 in 1 etmaal).

•

Officieel 3.163 besmettingen in Brabant. Tilburg (330) en Breda
(245) kennen de meeste officiële besmettingsgevallen, gevolgd
door Meierijstad (243) en Oss (174).
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•

Rabobank, ING en ABN AMRO keren tot ten minste 1 oktober 2020 geen dividend uit aandeelhouders. De ECB en
DNB hebben hadden daar eerder toe opgeroepen, zodat banken de economie kunnen blijven steunen. Bovendien
geven deze banken vanaf nu ook (vastgoed)klanten met kredieten boven de 2,5 miljoen euro die in de problemen
komen uitstel van betaling.

•

Luchtvaartmaatschappijen mogen gedupeerde klanten tijdelijk compenseren met vouchers, aldus minister Van
Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een Kamerbrief. Eigenlijk is dat tegen EU-wetgeving, maar de minister wil het
tijdelijk gedogen, onder bepaalde voorwaarden.

•

Volgens ING is het elektriciteitsverbruik in Nederland met zo'n 20% gedaald. Door het sluiten van onder andere
horeca en winkels is het verbruik op doordeweekse dagen teruggevallen tot niveaus die we voorheen alleen in de
weekenden zagen. Vooral grote industriële bedrijven en tuinders verbruiken nog steeds veel elektriciteit.

•

Ondanks de crisis is het aantal uitgesproken faillissementen vooralsnog gedaald ten opzichte van dezelfde periode
afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel en het Centraal Insolventieregister. Heel
verrassend is dat niet, aangezien het pas enkele weken geleden is dat er strengere maatregelen werden
aangekondigd.

•

Als gevolg van de genomen maatregelen om de coronacrisis te bestrijden is de lucht boven Nederland flink
schoner geworden. Dat blijkt volgens het KNMI uit metingen gedaan door het Nederlandse satellietinstrument
Tropomi. Geschat wordt dat de luchtvervuiling ten opzichte van vorig jaar met 20 tot 60 procent is afgenomen.

•

Veel MBO-studenten zijn onzeker over het vervolg van hun opleiding, nu de scholen voorlopig dicht blijven. Een
fors deel van de ruim half miljoen MBO-ers kan sowieso moeilijk alle onderdelen van de opleiding vanuit huis doen.

Impact economie

Branche ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Economische impact
Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
•

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft per direct maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus,
zoals de lancering van een speciaal Rebuild Program voor portfoliobedrijven die in de problemen komen,
afstemming over uitstel van aflossing- en rentebetaling en de ontwikkeling van een onlkine COVID-19 assessment
(www.bom.nl/over-bom/actueel/corona-update-maat regelen-aanvullende-dienst verlening-en-praktische-tips).

•

Midpoint, het economisch samenwerkingprogramma van de negen gemeenten in Midden-Brabant heeft eveneens
inzichtelijk gemaakt waar je als ondernemer terecht kunt met vragen en waar je terecht kunt voor financiële steun.
Station 88, het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie voor ondernemers in Midden-Brabant ondersteunt
Midpoint daarbij (www.midpointbrabant.nl/gevolgen-corona-wat-kun-je-doen-als-midden-brabantse-ondernemer/).

•

De gemeente Breda heeft een steunpakket gepresenteerd voor ondernemers en verenigingen. Zo worden
gemeentelijke belastingen uitgesteld, kunnen horeca-ondernemers 4000 euro krijgen om de belangrijkste kosten te
kunnen blijven betalen, kunnen ZZP'ers en MKB-bedrijven een gratis adviesgesprek aanvragen met een businesscoach en hoeven facturen van de gemeente voorlopig niet te worden betaald.

•

Ook in de gemeente Eindhoven is een Noodloket geopend voor ondernemers. Zowel grote, kleine als zelfstandig
ondernemers kunnen bij het loket terecht voor vragen over de economische maatregelen van het Rijk en de lokale
overheid. Het betreft een fysiek en een digitaal loket (eindhoven.nl/ondernemersloket).

•

Noordoost Brabant Werkt heeft een aanvalsplan voor ondersteuning voor van ZZP'ers, bijvoorbeeld door een
online plek in te richten, een kennisportaal op te zetten en een app door te ontwikkelen, die zzp'ers helpt klanten
beter in beeld te krijgen.
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Impact economie
•

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 4 scenario's
de economische impact van het coronavirus in 2020
en 2021 geschetst.

•

In alle scenario's, waarin verschillende uitgangspunten
worden gehanteerd voor de duur van de
contactbeperkingen en de diepte van de economische
doorwerking, is het resultaat een recessie.

•

Een krimp van het bbp van 1,2% tot zelfs 7,7%

•

In het lichtste scenario veert de economie al in het
derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste
scenario ontstaan er ook problemen in de financiële
sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder.
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•

ABN AMRO daarentegen verwacht dat de economie dit jaar met
3,5% krimpt door alle genomen coronamaatregelen (wanneer de
beperkingen 2 maanden duren). Alle sectoren worden geraakt.

•

Bovendien drogen consumptieve bestedingen op, nemen online
bestedingen toe en zal in de zomer van 2020 4,5% van de
beroepsbevolking zonder baan thuis zitten (in februari was dat
nog 2,9%).

•

Pas in 2021 komt de groei weer terug, is de verwachting.

Economische impact

Impact economie
•

Het vertrouwen van consumenten en de industrie is
ingestort. Het Europese vertrouwenscijfer van de industrie,
de dienstensector en consumenten is in 35 jaar tijd niet zo
sterk gedaald in een maand tijd, zo blijkt uit de jongste
cijfers van Eurostat. Het vertrouwen daalde in maart met
8,9 punten naar 94,5 punten. Het economisch sentiment
komt daarmee voor het eerst sinds 2014 weer onder de
100.

•

De Nederlandse overheid lijkt met de twee economische
noodpakketten serieus gecommitteerd aan het voorkomen
van grote structurele schade aan de Nederlandse
economie als gevolg van het coronavirus: de bedragen zijn
substantieel, zowel in extra uitgaven als
liquiditeitsmaatregelen, aldus de ING.
Vooral het uitstel van belastingafdracht is groot. Dit alleen
al kan oplopen tot een bedrag van €45 miljard, ofwel bijna
6% van het bbp. En ook de echte uitgaven zijn van
merkbare grootte voor de macro-economie. Opgeteld kan
het pakket voor de komende drie maanden zomaar
oplopen tot €61 miljard of meer, terwijl minister van
Financiën Hoekstra al heeft laten blijken dat hij verder zou
kunnen gaan, mocht dat nodig blijken.

Gebiedsbeeld
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Positieve ontwikkelingen
•

Bavaria gaat desinfectiespray van bier maken en dit aan de zorg geven in de strijd tegen het coronavirus. De bierbrouwer gaat
uit bier dat bijna tegen de houdbaarheidsdatum zit alcohol destilleren en de daarmee te maken handgel kosteloos verspreiden
bij zorginstellingen.

•

NTS Group uit Eindhoven heeft de hand weten te leggen op 100.000 mondkapjes. De systeemleverancier is daarin geslaagd
via de vestiging van het bedrijf in Shanghai. De kapjes zijn bestemd voor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidioost. Sioux

Technologies, eveneens uit Eindhoven, had onlangs ook al tienduizenden mondkapjes geregeld, via de vestiging van de
onderneming in het Chinese Sushou.

Gebiedsbeeld
•

De vrijwilligers, oud ondernemers, van het ondernemersklankbord staan met 300 adviseurs in Nederland klaar ondernemers te
ondersteunen. Het ministerie van economische zaken heeft het mogelijk gemaakt dat er trajecten van een half jaar gratis
kunnen worden aangeboden (www.ondernemersklankbord.nl).

Impact economie

•

Om de plotselinge vraag en aanbod van werk snel bij elkaar te brengen heeft MKB Eindhoven besloten de
vacaturesite www.mkbwerkt.nl voor drie maanden gratis open te stellen voor alle werkgevers om hun vacatures te plaatsen.

Branche ontwikkelingen

•

Bij Demcon, met een vestiging in Best, wordt in een razend tempo gewerkt aan een eigen productielijn voor
beademingsapparaten. Het bedrijf krijgt momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor de vraag tienmaal hoger ligt
dan normaal gesproken. Bovendien kreeg het een verzoek van het ministerie. Meer bedrijven in Zuidoost-Brabant dragen bij
aan de realisatie van het nieuwe apparaat. Zo levert VDL frees - en plaatwerk, Tbp Electronics test op de Brainport Industries
Campus in Eindhoven specifieke printplaten voor de machine en heeft ook elektronicaconcern Neways (Son- en Breugel) als
toeleverancier zijn medewerking toegezegd.
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Horeca, retail, recreatie en toerisme
•

Na de campings gaat ook een deel van de vakantieparken in Nederland dicht, in de provincies Zeeland en in
Twente. De lokale autoriteiten in deze twee regio's hebben daartoe besloten. Hiswa-Recron, de branchevereniging
van de recreatieondernemers, is teleurgesteld over het beleid dat de veiligheidsregio's hierop voeren. In overige
regio's, zoals Brabant, kunnen (voorlasnog) parken open blijven, mits zij gezamenlijke (toilet)ruimten sluiten en
alleen families ontvangen.

•

In de winkelstraten was het vorige week 79 procent rustiger dan in dezelfde week vorig jaar. Dat blijkt uit tellingen
van Bureau RMC op basis van wifi-signalen. In de grote steden is de afname het grootst.

•

Veel mode- sport- en schoenenwinkeliers hebben vrijdag nog met ontzetting gereageerd op het bericht dat zij geen
recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro die het Kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld.
Zondag heeft het kabinet dat beeld herstelt en de lijst met sectoren uitgebreid.

•

Een kleine twee weken na de verplichte horeca-sluiting is de eerste melding naar buiten gekomen van een
horecabedrijf in Breda dat definitief de deuren moet sluiten, aangezien de eigenaar de afgelopen jaren
onvoldoende reserve heeft opgebouwd.

•

Om de druk op de door het hamsteren overvallen supermarkten te ontzien, besloot het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL) om alle groothandels open te stellen voor alle klanten. Dus niet alleen voor bedrijven
en mensen met een klantenkaart. openen groothandels de deuren voor iedereen, dus ook voor mensen zonder
pas. Het liep gelijk storm, zo ook bij de Sligro in Bergen op Zoom.

•

Hiswa-Recron heeft een plan uitgewerkt voor een zogenaamde Toeristische Corona Voucher-regeling, waarbij
provincies een garantstelling afgeven op gedane boekingen, zodat toeristen weten dat hun geboekte vakantie in
het geval van faillissement is veilig gesteld.

Gebiedsbeeld
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Cultuur, evenementen en beurzen
•

Het Kabinet schiet culturele instellingen te hulp die hun deuren hebben moeten sluiten om verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Zo hoeven Rijksmusea voorlopig geen huur over te maken aan de Rijksvastgoeddienst.
Het Kabinet roept gemeenten en provincies op hun eigen musea en gesubsidieerde instellingen op dezelfde
manier te steunen.

•

Popcentrum 013 in Tilburg zet streep door nog eens 50 shows. Zij hebben een verzoek neergelegd bij de
gemeente Tilburg om drie maanden geen huur te betalen. Ook de Tilburgse concertzaal heeft dat gedaan.

•

De Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch loopt naar schatting van directeur Van der Putten 700.000 euro tot 1
miljoen euro mis aan inkomsten (met een jaaromzet van 4 miljoen euro bijna een kwartaal dicht in de piek van het
seizoen)

•

ZZP'ers die voor Het Zuidelijk Toneel werken krijgen nog tot 1 juni doorbetaald, omdat ze zeer waardevol zijn voor
de organisatie.

•

Provinciale instelling Kunstloc Brabant is een corona impact loket gestart om een beeld te krijgen van de gevolgen
van het virus voor de Brabantse culture wereld. Ruim 100 instellingen meldden zich al.

•

Alle musea zijn nu gesloten. Het Noordbrabants Museum zag in 3 weken tijd het aantal bezoekers teruglopen van
6500 per week naar 150 per dag en sluit uiteindelijk op 12 maart de deuren. De inkomstenderving uit gemiste
entreegelden bedroeg daarvoor al 70.000 euro per week.

•

Festivalorganisaties voorzien enorme kring van zzp'ers van werk (zoals makers, technici, muzikanten en
marketeers). Er is door afgelastingen geen werk voor hen en derhalve geen inkomsten.
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Bouw
•

Brancheorganisaties en vakbonden hebben met het Kabinet een akkoord bereikt over veiligheidsmaatregelen op
bouwplaatsen. Het uitgangspunt daarbij was dat bedrijven tijdens de crisis door kunnen gaan met het bouwen van
huizen of het werk aan wegen, omdat de maatschappelijke en economische belangen te groot zijn om het werk stil
te leggen. Zo komt er een helpdesk waar bouwvakkers met zorgen of klachten zich kunnen melden en wordt er op
iedere bouwplaats een toezichthouder aangewezen die in de gaten houdt of medewerkers genoeg afstand houden.

•

Bouwend Nederland verwacht dat de klap van de coronacrisis groter is dan die van de kredietcrisis in 2008.
Destijds raakten in de nasleep van de crisis 200.000 vaklieden werkloos. Om datzelfde scenario te voorkomen is
er nog geen bouwverbod vak kracht, aldus Bouwend Nederland.

•

De installatiebranche slaat alarm. Uit een enquête van brancheorganisatie Techniek Nederland blijkt dat 62% van
de bedrijven tussen nu en twee weken werktijdverkorting verwacht aan te vragen. Bijna alle ondernemers (90%)
zeggen dat verslechtering wordt veroorzaakt doordat ze geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen
uitvoeren.

•

Het Kabinet heeft afspraken gemaakt met de bouw- en technieksector om te voorkomen dat die stil komt te liggen.
Als werkzaamheden vertraging oplopen door deze crisis zal de overheid als opdrachtgever coulant omgaan met
boeteclausules die in de contracten zijn opgenomen. Om te zorgen dat bedrijven genoeg werk hebben, blijven
overheidsaanbestedingen doorlopen en wordt met provincies, gemeenten en waterschappen gekeken hoe het
verlenen van vergunningen kan worden bevorderd.

Gebiedsbeeld
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Agrarische sector
•

Land- en tuinbouworganisaties ZLTO, LTO Noord en LLTB zijn een campagne gestart, KoopOnzeOogst, om
boeren en tuinders te steunen met de promotie en afzet van hun verse voorraad. Vraag en aanbod worden zo bij
elkaar gebracht en worden lokale initiatieven, zoals Support Your Locals, EtenOver, Boerschappen en De
Streekboer, extra gepromoot (www.facebook.com/KoopOnzeOogst/).

•

De Duitse regering komt de eigen landbouwsector tegemoet in een poging de verwoestende impact van de
coronacrisis te dempen. Een van de maatregelen is dat seizoensarbeiders die nu al in Duitsland of Nederland zijn,
langer mogen werken in Duitsland zonder premies af te dragen. Ook België heeft de regels voor seizoenswerkers
versoepeld.

•

Deze maatregelen zetten kwaad bloed binnen de Nederlandse landbouw. Die vreest dat seizoensarbeiders
weggelokt worden uit Nederland vanwege de voordelen die omringende landen nu bieden. LTO vreest dat de
Nederlandse boeren het onderspit delven in de concurrentie. Dat zou een ramp zijn nu het aardbeien- en
aspergeseizoen aanbreekt.

•

LTO heeft een platform opgericht: Help Ons Oogsten (www.helponsoogsten.nl). Met het platform wordt vraag en
aanbod samengebracht; mensen die nu zonder werk zitten te verbinden met mensen die werk hebben in de
agrarische sector. Gezien het weer en het oogstseizoen dat in aantocht is, verwacht men een grote stroom
arbeiders nodig te hebben.

•

Bij het gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl zijn FNV en CNV Vakmensen betrokken. Dit
platform werkt als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf
zichtbaar kunnen maken.

Gebiedsbeeld
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Vervoer, logistiek en transport
•

Volgens ABN AMRO krimpt de transportsector in 2020 met maar liefst 6%. De daling geldt voor alle modaliteiten
en aanverwante logistieke sectoren, waarbij sommige marktsegmenten harder worden geraakt dan andere. Het
herstel volgt pas in 2021.

•

Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten op om de vrije doorgang van
vrachtwagens met spoed te regelen. Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met
vrachtwagens aan de Europese grenzen, met lange files en wachttijden tot gevolg.

•

Minister van Nieuwenhuizen heeft een protocol voor het openbaar vervoer naar buiten gebracht. Volgens het
Kabinet moet het OV toegankelijk blijven voor mensen die deel uitmaken van vitale processen, mensen die niet
thuis kunnen werken en mensen die naar zorgafspraken moeten. In het protocol is opgenomen dat vervoerders de
drukte moeten monitoren en de inzet van materieel waar mogelijk moeten aanpassen.

•

Door de coronacrisis dreigt een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, waardoor de bevoorrading van supermarkten in
de knel kan komen. Brancheorganisaties TLN en VERN luiden de noodklok bij de autoriteiten. Zo zitten veel
buitenlandse chauffeurs, die normaal in Nederland rijden, vast in eigen land omdat hun overheden de grenzen
hebben gesloten. Ook keren er Oost-Europese chauffeurs uit Nederland terug naar land van herkomst.

•

Tegelijkertijd kunnen chauffeurs in Nederland geen cursussen volgen en hun verplichte certificaten verlengen,
omdat het rijvaardigheidsbureau CBR vanwege de coronamaatregelen gesloten is. Het gaat om de verplichte
Code 95 en ADR-certificaat, waarmee chauffeurs beschikken over een geldig rijbewijs van vakbekwaamheid.
Zonder Code 95 mogen zij de weg niet op. Hun vrachtwagenrijbewijs is dan niet meer geldig. TLN heeft gevraagd
om een gedoogbeleid..
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(Maak)industrie
•

ASML in Veldhoven heeft dit eerste kwartaal van 2020 800 miljoen minder omzet dan eerder verwacht, met name
door vertraagde leveringen van chipmachines aan bedrijven in China. Het bedrijf denkt wel deze omzetdaling in
het tweede en derde kwartaal in te kunnen halen. De vraag naar chipmachines is immers niet veranderd.

•

De Koninklijke Metaalunie (KMU) heeft een onderzoek onder haar achterban uitgevoerd, met daarin veel bedrijven
in de toeleverlingsketen in de maakindustrie. 37% van KMU's leden ziet nu al de omzet met gemiddeld één derde
teruglopen. Voor de komende weken verwacht tweederde van de leden de orderportefeuille met 30% afnemen
(waar het nu al met 29% was gedaald). 86% verwacht in ieder geval momenteel of op korte termijn problemen in
de bedrijfsvoering te verwachten.

•

Mars in Veghel heeft de productie van chocoladerepen tijdelijk stil gelegd. Het gaat om een zogenoemde
'gecontroleerde' stillegging van het productieproces om veiligheid voor medewerkers te kunnen garanderen. De
grondstoffenlijn loopt wel door, omdat dat lastiger stop te zetten is.

•

Steeds meer bedrijven in de maakindustrie willen een bijdrage leveren om snelle verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Zo schroeft Philips de productie op van medische apparatuur, zoals ventilatoren, CT-scanners en
beademingsapparatuur, op. Philips neemt extra personeel aan, voegt productielijnen toe en gaat werknemers
meer diensten laten draaien. Ze hebben intensief contact met hun toeleveranciers over de levering van
componenten.

Mediabeeld

•

VDL Nedcar en DAF hebben de productie gestaakt en de deuren gesloten, in navolging van vrijwel alle Europese
autofabrikanten. De toeleveringsketen is niet meer toereikend.

(Nood)maatregelen

•

Leveringen uit China komen wel weer op gang. Ook hebben we van de Chinese zusterregio van de provincie een
aanbieding ontvangen voor mondkapjes.

•

Een aantal branches stelt meld- en informatiepunten open, zo ook Techniek Nederland
(www.technieknederland.nl/informatie-over-coronavirus).

Gebiedsbeeld
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

Door de coronacrisis getroffen ondernemers kunnen een tegemoetkoming van 4000 euro krijgen. Na het
openstellen van deze TGOS-regeling afgelopen vrijdag is commotie ontstaan binnen sectoren die niet in
aanmerking komen voor deze regeling. Sinds zaterdagavond is de regeling nu ook van toepassing voor de nonfood detailsector. Taxibedrijven en yogastudio's krijgen vooralsnog geen tegemoetkoming. (Volkskrant) (RTLZ)
(Trouw) (AD)

•

Noodkredieten voor mkb'ers komen echter nog moeizaam los, zeker bij nieuwe klanten. Bovendien verloopt het
aanvraagproces stroef. De procedures zijn omslachtig en de wachttijden lang. Dat beeld rijst op na een rondgang
van het FD langs mkb-bedrijven en brancheverenigingen van sectoren die het hardst worden getroffen. (FD)

Gebiedsbeeld

•

Ook investeerders van Nederlandse startups houden de hand op de knip en stellen projecten uit. Met name jonge,
met durfkapitaal gefinancierde bedrijven die nog bezig zijn marktaandeel te veroveren raken in de problemen.
(NRC) Ook Brabantse startups hebben het moeilijk. Er vallen ontslagen en de groei is er uit (AD).

Recente ontwikkelingen

•

Kredietverzekeraars zetten zich intussen schrap voor een golf van faillissementen. (FD)

•

Brancheorganisaties en vakbonden in de bouwsector bereikten vrijdag een akkoord. Bedrijven blijven doorwerken,
maar er komt een meldpunt voor bouwvakkers met zorgen en klachten. (BD)

•

Ondernemers met op consument gerichte bedrijvigheid zijn uitgesproken somber over het economisch klimaat voor
de komende drie maanden. In de detailhandel, de horeca en de reisbranche is de stemming deze maand ronduit
negatief. Volgens het CBS wijst alles erop dat de scores over april nog een stuk verder omlaag gaan. (FD)

•

Er is een deal over huuruitstel tussen belangenverenigingen van winkeliers en vastgoedeigenaren. Welzijn er
signalen dat niet alle vastgoedeigenaren zich hieraan houden. (NRC) (De Ondernemer)

•

Het kabinet schiet gesubsidieerde culturele instellingen te hulp die hun deuren moesten sluiten. Zo wordt de
huur van rijksgesubsidieerde musea met drie maanden opgeschort. (FD).

•

Telers die zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van de coronacrisis krijgen extra hulp via de actie
‘KoopOnzeOogst’. Met de campagne, opgezet door land- en tuinbouworganisaties, worden boeren en tuinders
extra gesteund bij promotie en afzet van hun versie voorraad (BD)
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Regionaal mediabeeld
•

Bavaria gaat desinfectiemiddel maken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De
Lieshoutse bierbrouwer haalt de komende twee weken oude biertanks uit de gesloten Nederlandse
horecagelegenheden. Uit dit bier wordt de alcohol gehaald en die wordt hergebruikt als desinfecterende spray.
(Omroep Brabant)

•

Het aantal reizigers op Eindhoven Airport is met 95% gedaald. Waar normaal 15.000 tot 20.000 reizigers per
dag vliegen via Eindhoven Airport zijn dat er nu slechts een paar honderd. (Omroep Brabant)

•

ASML in Veldhoven levert dit kwartaal 800 miljoen omzet in door coronacrisis. Met name door
vertraagde leveringen van chipmachines aan bedrijven in Wuhan in China (AD)

•

Ook de verloskunde-afdelingen van ziekenhuizen kunnen corona-patiënten tegenkomen, vaak zwangere
vrouwen in een kwetsbare positie. Er was dan ook behoefte aan bijscholing van de medewerkers.
Videobedrijf Veldkamp Produkties heeft daarom onbezoldigd een instructievideo gemaakt. (ED)

•

Via de Facebookpagina KoopOnzeOogst willen ZLTO, LTO Noord en LLTB vraag en aanbod samenbrengen
en worden lokale initiatieven, zoals Support Your Locals, EtenOver, Boerschappen en De Streekboer, extra
gepromoot. Zowel telers die op zoek zijn naar nieuwe afzetkanalen als bedrijven en consumenten die de
helpende hand willen bieden kunnen zich op die pagina melden. (BD)

•

De helft van de 821 Bredenaars die een beroep hebben gedaan op het steunfonds BroodNood hebben
nul op rekest gekregen. Vaak bleek er toch voldoende inkomen te zijn (AD).

•

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) kondigde het Corona Rebuild Programma aan. Het
programma moet bedrijven, waaronder start-ups, helpen keuzes te maken om hun geraakte bedrijfsmodel
weer valide te maken. In het Eindhovens Dagblad een reportage over de gevolgen voor Eindhovense startups. (ED) Intussen blijft Innovation Industries investeren in hightech start-ups.

•

Het is erg druk in de uitvaartbranche in Brabant. “Maar we redden het”, vertelt Martijn van de Koolwijk
van uitvaartorganisatie Dela (Omroep Brabant).
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Sociale media
•

Afgelopen weekend liep het aantal berichten met een economische insteek, zoals ieder
weekend, behoorlijk terug. Het online sentiment verbeterde iets in vergelijking met de dip
medio vorige week, toen het CPB de recessie-scenario's publiceerde.

Economische impact

Sociale media
•

Bij talkshow Op1 was zondagavond Ira Helsloot, hoogleraar
Besturen van Veiligheid, te gast. Helsloot betoogde o.a. dat de
economische crisis veel meer gezonde levensjaren gaat kosten
dan het coronavirus. Zijn optreden zorgde online voor zeer
gemengde reacties.

•

In dezelfde aflevering van Op1 liet Philips-bestuursvoorzitter Frans
van Houten weten dat het kabinet twee weken geleden bij Philips
aan de bel hing voor beademingsapparaten. Ook dat leidde online
tot verbaasde reacties.

•

Vrijdagavond was de Brabantse Commissaris van de Koning Wim
van de Donk te gast bij Nieuwsuur, naar aanleiding van de
coronacrisis in Brabant. Online ging het o.a. over de vraag: had
carnaval verboden moeten en kunnen worden op basis van de
informatie die voor carnaval bekend was bij het RIVM en andere
overheidsinstanties?
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Noodmaatregelen
– Zie de Kamerbrief van 17 maart 2020 met betrekking tot het noodpakket van economische
maatregelen:
•

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (min SZW)

•

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW en gemeenten)

•

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

•

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (min EZK)

•

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (min EZK)

•

Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (min LNV)

•

Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

•

Compensatieregeling getroffen sectoren (min EZK)

Impact economie

Branche ontwikkelingen

– Eerder al kondigde het Kabinet aan de werktijdverkorting op te stellen (nu gesloten) en de Borgstelling
MKB-kredieten te verruimen. Zie de Kamerbrief van 12 maart 2020 over de eerste maatregelen als
gevolg van het coronavirus.

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

– De provincie Noord-Brabant maakt per direct 5 miljoen euro vrij om de impact van het coronavirus op de
Brabantse economie te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16
miljoen euro te investeren in de arbeidsmarkt. De provincie blijft met partners in overleg of er nog
aanvullende maatregelen nodig zijn.

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,
programma Economie en Talentontwikkeling, met medewerking van de leden en
partners van PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant.
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen,
op maandag, woensdag en vrijdag.

