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

maandag 11 mei 2020 - Provincie Noord-Brabant
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Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 42.788 mensen positief getest
(toename van 161 in 24 uur tijd).

•

11.343 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (36 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 498.
Dat zijn 9 bezette bedden minder dan de dag ervoor.

•

5.456 mensen zijn aan het virus overleden (16 in afgelopen 24u).

•

In Brabant zijn officieel 8.678 patiënten besmet geweest met corona.
2.695 Brabanders zijn in een ziekenhuis opgenomen en er zijn in de
provincie 1.453 sterfgevallen geregistreerd als gevolg van COVID-19.

Economische impact

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
•

Vanaf vandaag krijgen basisschoolkinderen weer gedeeltelijk les op school en zijn dagopvang en buitenschoolse
opvang geopend. Tevens mogen ondernemers in contactberoepen weer klanten ontvangen, zoals kappers,
schoonheidssalons, masseurs en acupuncturisten. Ook de bibliotheken, opticiens en rijscholen mogen weer
open. Bovendien zijn binnenzwembaden, tennis- en golfbanen weer beschikbaar voor sporten buiten
wedstrijdverband. (NIEUW)

•

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen
met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro, genaamd Klein Krediet Corona (KKC). De regeling is
mede op initiatief van de banken tot stand gekomen, die de leningen zullen verstrekken. De overheid staat voor
95% garant. (NIEUW)

•

In een nieuwe tranche maatregelen van het kabinet
zal vermoedelijk het verbod op ontslag om
economische redenen worden opgeheven, tot
ongenoegen van de vakbonden en politieke partijen
PvdA en SP. In eerste instantie wilde het kabinet
ermee voorkomen dat personeel zou worden
ontslagen tijdens de coronacrisis. Doordat de
lockdown-maatregelen langer duren dan gehoopt,
lijkt de ontslagboete onhoudbaar te worden voor
bedrijven, aldus minister Koolmees. Wel lijkt er een
verbod te komen op uitbetaling van dividend en
bonussen voor het management, als voorwaarde
voor noodsteun. (NIEUW)

•

Het spoorboekje versoepeling ziet er als volgt uit:
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Recente ontwikkelingen
•

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij heeft bekend gemaakt dat in Brabant 131 startups een aanvraag hebben
ingediend voor een tijdelijk overbruggingskrediet via de regeling Corona-Overbruggingslening (COL). In heel
Nederland hebben ruim duizend startende en innovatieve mkb-bedrijven zich gemeld voor meer dan 500 miljoen
euro. In eerste instantie is er door het kabinet 100 miljoen euro voor deze doelgroep bestemd, dat binnen een
week in aanvragen al is overschreden. Het kabinet moet nog besluiten over een tweede tranche. (NIEUW)

•

De gemeente Breda trekt 7 miljoen euro uit voor een nieuw ondersteuningspakket aan specifieke doelgroepen in
de stad. Het gaat vooral om steun aan bedrijven, organisaties en inwoners die buiten de coronaregelingen van het
Rijk vallen, zoals binnen de cultuursector, sport, evenementen, armoedebestrijding en maatschappelijke
organisaties. (NIEUW)

•

Gemeente Den Bosch is nog een stap verder gegaan in de maatregelen om de drukte in de binnenstad te
reguleren. Vorige week werd al geëxperimenteerd met het invoeren van eenrichtingsverkeer in het centrum.
Afgelopen weekend werden loopstromen in de hoofdwinkelstraten van elkaar gescheiden met borden en
markeringen op de grond. Ook werden gastvrouwen en –heren ingezet om bezoekers aan te spreken op hun
gedrag. (NIEUW)

•

Uit cijfers van het UWV blijkt dat de arbeidsmarktregio West-Brabant van de 35 regio’s in Nederland op de 5e
plaats staat als het gaat om gebruik van de NOW -regeling. Alleen al in april kregen 4.048 West-Brabantse
werkgevers een voorschot. De regio Groot Amsterdam is koploper met 12.627 toekenningen. (NIEUW)

•

Op de Brabantse Wal (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht) is al 15 FTE aan het werk om de 1700
steunaanvragen van ondernemers ter waarde van 8,4 miljoen euro te kunnen verwerken. In Midden-Brabant
hebben tot nog toe 4000 ZZP’ers noodsteun aangevraagd. (NIEUW)

•

Samenwerkingsverband Brainport (waaronder Philips, ASML en Brainport Development) heeft samen met de
provincie Noord-Brabant middelen beschikbaar gesteld voor jonge technologiebedrijven die nog in de
onderzoeksfase zitten. De bedrijven hebben veelal nog geen omzet, maar zijn wel essentieel voor de innovatie.
Kredieten van €15.000 tot €30.000 zijn aan te vragen wanneer ze buiten de bestaande noodregelingen van de
overheid vallen. De regeling is ook beschikbaar voor andere Brabantse bedrijven buiten de regio Eindhoven.
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Impact economie
•

Er werd in het eerste kwartaal vooral verzuimd in de
gezondheidszorg, de industrie (beide 6,7%) en het openbaar
bestuur (6,2%). (NIEUW)
•

Het aantal vastgoedtransacties in Nederland neemt flink af als
gevolg van de coronacrisis. Vooral in hotels en winkels is veel
minder interesse. Bij logistiek en woningen lopen de verkopen
nog redelijk door, maar ook daar wordt dit jaar een aanzienlijke
daling in het transactievolume verwacht. Dat blijkt uit een
bijgestelde prognose voor 2020 van vastgoedadviseur CBRE
(NIEUW)

•

Nu door de crisis contracten worden opgeschort of worden
ontbonden komen veel expats in de problemen. Zij verliezen
niet alleen hun inkomen, maar ook hun verblijfsstatus komt in
gevaar, aangezien die veelal aan het werk is gekoppeld.
Omdat het internationale verkeer is lamgelegd, zitten ze soms
letterlijk vast. Directeur De Prins van Holland Expat Center
South in Eindhoven hoopt dat de IND daar coulant mee om
gaat. Nederland kent volgens het CBS 383 duizend
internationale kenniswerkers, wat neerkomt op 4,2% van de
Nederlandse beroepsbevolking. (NIEUW)
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Het ziekteverzuim is in 17 jaar niet zo hoog geweest als de
eerste drie maanden van 2020. Het verzuim is opgelopen tot
5,2%, wat het hoogste verzuimpercentage is sinds begin 2003.
Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
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Impact economie
•

De grootste daling van het aantal pinbetalingen is
nog steeds te zien in de categorie vrijetijdsbesteding
buitenshuis (-67%) en uiterlijke verzorging (-64%).

Gebiedsbeeld

Kledingzaken en winkels die vrijetijdsspullen
verkopen hebben een sterke verbetering laten zien.
In die categorieën zijn vorige week immers
voorzichtig weer wat meer winkels open gegaan.
Ook doe-het-zelfzaken (+63%) en speelgoedwinkels
(+9%) doen het goed.
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Consumenten zijn weer wat vaker in winkels te
vinden, dat leidt ING af uit het herstel van het aantal
pinbetalingen. Na de sterke daling tijdens de eerste
periode van de lockdown is er nu een verbetering te
zien. Het aantal pinbetalingen ligt nu nog ‘slechts’
22% lager dan een jaar eerder.

•

De totale waarde van de pinbetalingen lang in de
week tot 27 april 18% lager dan een jaar eerder.
Meer pinomzet draaien doe-het-zelfzaken
(+60%),voedingsspeciaalzaken (+36%),
speelgoedwinkels (+25%) en supermarkten (+22%).
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Impact economie
•

In alle eurolanden samen krimpt de economie volgens de
Europese Commissie dit jaar met 7,75%. In Nederland zal
de krimp 6,75% bedragen. Dat is iets lager dan waar het
IMF en de Nederlandse regering van uitgaan. Volgend jaar
groeit de economie van de 19 eurolanden weer, zo is de
verwachting.

•

Uit een analyse van het UWV blijkt dat na half maart het
gemiddelde aantal vacatures met 20% is gedaald. In de
eerste 11 weken van het jaar waren dat gemiddeld nog
174.000 vacatures per week. In de 4 weken erna waren er
daar nog slechts 139.000 van over.
In Midden-Brabant betreft het 25% minder vacatures. In
West-Brabant -22%, in Noordoost-Brabant -21% en in
Zuidoost-Brabant -17%.

Economische impact

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Om de drukte in het stadshart van Breda te spreiden heeft de gemeente de zogenoemde ‘Drukte Meter’ in het
leven geroepen. Mensen die in de winkelstraten moeten zijn, kunnen via een speciaal WhatsApp-nummer
opvragen hoe druk het op dat moment is in de binnenstad. Het antwoord wordt gebaseerd op o.a. camerabeelden,
sensoren, drukte in parkeergarages en toezicht in de binnenstad. (NIEUW)

•

Via Werk-samen.nl vonden de Tilburgse ondernemingen XPEL (marktleider in autolakbeschermingsfolie) en TABB
Interior Systems (specialist in high-end interieuroplossingen) elkaar bij het uitwisselen van medewerkers voor het
produceren, assembleren en verpakken van nieuwe ontwikkelde gezichtsmaskers bij XPEL. Inmiddels levert het
bedrijf duizenden gezichtsbeschermers per week door heel Europa. (NIEUW)

Gebiedsbeeld

•

Op Wij zijn #vindingrijk plaatst FME steeds vindingrijke verhalen uit de sector. Op www.fme.nl/nl/vindingrijk is te
zien hoe techbedrijven alles op alles zetten om de anderhalve metersamenleving mogelijk te maken.

Recente ontwikkelingen

•

Coronakansen.nl is een online platform waar inspiratie wordt gedeeld over hoe ondernemers succesvol omgaan
met het coronavirus, met de nadruk hoe ondernemers de moeilijke situatie weten om te draaien en gebruiken voor
succesvol ondernemen.

•

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
•

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.

Gebiedsbeeld

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. (NIEUW)
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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%.

De technologische industrie verwacht dat er “zeer zware
klappen” op komst zijn. Dat zegt ondernemersorganisatie
FME na een onderzoek waar bijna 600 ondernemers aan
mee deden. Bijna de helft van de bedrijven heeft nu al te
maken met een flinke omzetdaling en gaf aan ook in het
derde kwartaal minimaal 20% en soms 50% op de omzet te
moeten in leveren. Volgens FME komt bijna 60% van de
bedrijven binnen een jaar in liquiditeitsproblemen.

Economische impact

Horeca, recreatie & toerisme
•

Horeca-ondernemers in ‘s-Hertogenbosch kunnen de gemeente via een uitgezet onderzoek laten weten of
er behoefte is aan extra terrasruimte, bijvoorbeeld cafés en restaurants in leegstaande winkelpanden of
fabrieken. Het onderzoek haakt in op de mogelijkheden om vanaf 1 juni met beperkingen te starten. De
gemeente heeft laten weten graag mee te willen denken. (NIEUW)

•

De Efteling streeft er naar om op 20 mei haar deuren weer te openen voor bezoekers. Het park zal dan op
aangepaste wijze en voor maximaal een derde van de normale capaciteit aan gasten open zijn. In beginsel
zullen alleen families en huishoudens welkom zijn. (NIEUW)

•

Verschillende andere attractieparken en dierenparken in Brabant zullen deze maand ook weer open gaan
voor bezoekers. Er is geen limiet aan gasten zoals bij theaters en musea het geval is. De parken zijn
immers op eigen initiatief destijds dicht gegaan en kunnen dus zonder aankondiging weer open. Zo opent
ZooParc Overloon vanaf woensdag weer voorzichtig de deuren. (NIEUW)

Recente ontwikkelingen

•

Reisorganisatie Corendon werkt aan een plan om toeristen voor vertrek te testen op corona en vervolgens
in een resort op vakantie te laten gaan. (NIEUW)

Impact economie

•

De horecabranche is aangenaam verrast door het bericht dat terrassen over een aantal weken weer open
mogen. De horeca heeft inmiddels coronaprotocollen ingediend bij de overheid waarin rekening gehouden
wordt met de veiligheid van medewerkers en klanten. Volgens de branche zijn horecaondernemers er klaar
voor.

•

Er is een stormloop op vakantiehuisjes in Nederland voor in de zomer, nu een vakantie in het buitenland
hoogst onzeker is. De toeristisch sector houdt rekening met toenemende schaarste en prijsstijgingen. Bij
sommige aanbieders is de verwachting dat halverwege mei de gehele zomervakantie al uitverkocht zal zijn.
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Retail
•

Het omzetvolume van de detailhandel in de eurozone daalde
gemiddeld met 11,2%. (in de Europese cijfers zijn tankstations
en apotheken wel meegenomen, in de Nederlandse cijfers
niet, wat kan vertekenen). Bij kleding- en schoenenwinkels
vallen de Nederlandse cijfers internationaal gezien mee. (om
en nabij 25% tov 39%). Tegenover de minnen staan ook
winkels in elektronica en bouw- en doe-het-zelfmaterialen en
drogisterijen, die gemiddeld juist meer verkochten dan in
februari. Bovendien nam in Nederland online shoppen een
grotere vlucht en lijken Nederlanders meer in de supermarkt
en voedingsspeciaalzaken gekocht te hebben. (NIEUW)
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Vanaf de tweede helft van maart heeft de coronacrisis tot grote
verschuivingen geleid in consumentenbestedingen. Toch blijft
de omzetdaling in de detailhandel met 0,6% ten opzichte van
februari beperkt, aldus het economisch bureau van ING.

•

De drukte in winkelstraten nam de afgelopen week sneller toe
dan in de weken ervoor. Dat meldt retail-adviesbureau RMC,
dat met apparatuur het aantal passanten telt. Vorige week was
het 16,1% drukker dan een week eerder. Toen werd nog een
stijging van 7,2% gemeten. Lokaal zijn er vanzelfsprekend
verschillen. (NIEUW)

Economische impact

Vervoer, logistiek & transport
•

De NS gaat komende week beginnen met het uittesten van de nieuwe aanmeldservice. De NS wil dat reizigers
zich van tevoren al aanmelden voor hun treinreis. Twee op de drie treinreizigers heeft begrip voor dit plan, zo blijkt.
Het spoorbedrijf is samen met de TU Delft een groot onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op het
reisgedrag. Aan het onderzoek deden 46.000 mensen mee. Een op de drie reizigers verwacht na de crisis meer
thuis te werken. Een op de vijf reizigers denkt minder vaak tijdens de spits te gaan reizen. (NIEUW)

•

Van de bedrijven die actief zijn in de logistieke sector heeft om en nabij 70% last van de crisis. Het omzetverlies
komt uit op een gemiddelde van 30% in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit het derde corona-onderzoek
van TLN. TLN voegt hier wel aan toe dat de omzetverliezen per deelmarkt en bedrijven sterk van elkaar
verschillen. Bij wegvervoerders die actief zijn in getroffen sectoren is het verlies groter. Sommige bedrijven
maakten de afgelopen tijd melding van omzetverliezen die opliepen tot meer dan 80%, aldus de
brancheorganisatie. (NIEUW)

•

PostNL had een goed eerste kwartaal, mede door de coronacrisis. Het bedrijf bezorgde in maart ruim 11% meer
pakketten dan in maart 2019. Over het gehele kwartaal werden 2,8% meer pakketten bezorgd. De omzet nam toe
van 684 miljoen naar 701 miljoen.

•

Volgens branchevereniging Busvervoer Nederland dreigt de touringcarsector om te vallen. De schade zou
minstens een half miljard euro zijn en 40% van de bedrijven dreigt failliet te gaan. Daardoor zouden 2500 mensen
hun baan kwijt raken. De organisatie heeft de overheid om hulp gevraagd.

•

De KLM gaat het Europese netwerk langzaam weer opstarten met één vlucht per dag naar Europese steden.
Vanaf maandag 11 mei stelt de luchtvaartmaatschappij bovendien mondkapjes verplicht bij het boarden en aan
boord van vluchten.
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Recente ontwikkelingen

Cultuur, sport & evenementen
•

Veel grote evenementen zijn een jaar uitgesteld, maar mogelijk kunnen die volgend jaar ook nog niet plaatsvinden.
De verwachting is namelijk dat evenementen pas weer door kunnen gaan wanneer er een vaccin is tegen het
coronavirus. In het zogenaamde spoorboekje staat namelijk simpelweg een vraagteken bij de ingangsdatum van
aangekondigde maatregelen. (NIEUW)

•

De Verkadefabriek in Den Bosch gaat vanaf 1 juni de gehele dag door films draaien. In alle filmzalen, zeven dagen
in de week en van ‘s ochtends tot ‘s avonds. Ook het café-restaurant is dan geopend. Veiligheid en gezondheid
zullen voorop staan. (NIEUW)

•

De gemeente Tilburg draagt 750.000 euro bij aan het Brabantse steunpakket voor de culturele sector, dat de
provincie en de vijf grote Brabantse steden (BrabantStad) samen opbrengen om de belangrijkste culturele
instellingen te helpen. (NIEUW)

•

Het ministerie voor VWS komt met een noodfonds van 110 miljoen euro om Nederlandse sportverenigingen te
ondersteunen en om te voorkomen dat verenigingen omvallen. 90 miljoen is bedoeld om de huur kwijt te schelden
over de periode 1 maart tot 1 juni. De overige 20 miljoen is bedoeld voor sportverenigingen met een eigen
accommodatie.

•

Stichting Sportservice Noord-Brabant biedt Brabantse sportverenigingen aan om gratis voor hen een aanvraag in
te dienen voor de eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro in het kader van de TOGS-maatregel.
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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. (NIEUW)

•

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. (NIEUW)

•

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.
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Bouw
•

Bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen heeft in het eerste kwartaal een beperkte impact van de coronacrisis gemerkt
op de voortgang van projecten, met weinig financiële schade. Het eerste kwartaal van 2020 was zelfs beter dan die
in 2019. Zowel de omzet als het resultaat viel hoger uit en beter dan verwacht. Concrete cijfers werden niet naar
buiten gebracht. Het bedrijf hoopt de resultaten van 2019 te evenaren, mits de verkoop van huizen niet stagneert
door daling van consumentenvertrouwen of een nieuwe lockdown. (NIEUW)

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
•

Een tweede noodpakket om ondernemers te helpen is in de maak. De boete voor het ontslaan van werknemers
verdwijnt waarschijnlijk. PvdA, SP en vakbond FNV geven al aan hier niet mee eens te zijn. Daarnaast wordt het
noodpakket waarschijnlijk aangevuld met een verbod op dividend en bonussen voor de bedrijfstop. (NRC)

•

De NOW-regeling wordt verlengd. Over de precieze voorwaarden die de overheid aan nieuwe noodsteun wil
stellen, wordt nog gesproken. In elk geval wil het kabinet iets doen om steunmaatregelen te koppelen aan
omscholing. (NOS)

•

De arbeidsmarkt zal blijvend veranderen door coronacrisis. De crisis verhoogt bestaande ongelijkheid,
aangezien het met name laagopgeleiden en jongeren zijn met een flexcontract. Ook wordt verwacht dat
werkgelegenheid gaat schuiven tussen sectoren en dat de regels voor zelfstandigen gaan veranderen. (NRC)

•

Een ruime meerderheid van ondernemers verwacht dat de economie in het tweede kwartaal verder verslechtert
vanwege de coronacrisis. Bijna de helft van niet-financiële bedrijven vreest zelfs voor het voortbestaan als de
crisis lang aanhoudt. (NOS)

•

Oud-WTO-topman, Pascal Lamy, verwacht dat de coronacrisis niet gaat leiden tot deglobalisering. Wel tot meer
‘precautionism’: we gaan onze burgers en consumenten bij voorbaat beschermen tegen mogelijke risico’s, op het
gebied van volksgezondheid en het verstevigen van kwetsbare productielijnen voor essentiële producten. (NRC)

•

Meer duidelijkheid over corona-app. Eind mei wordt naar alle verwachting de nieuwe app getest. Het ministerie
heeft een tijdspad gedeeld, waarop de ontwikkeling van de nieuwe app wordt toegelicht. (RTLZ)

•

Thuiswerken wordt normaler, ook na coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat voor de crisis gemiddeld 16% van de
medewerkers één of meer dagen vanuit huis werkte. Nu is dat 58%. Maar liefst 73% van de organisaties waar voor
de crisis niet of slechts in beperkte mate vanuit huis werd gewerkt, staan intussen positiever ten opzichte van
thuiswerken. (RTLZ)
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

Nederlandse winkelstraten worden langzaamaan drukker. Vorige week trokken 16,1% meer bezoekers
dan een week eerder. De politie greep zaterdag in meerdere steden in Nederland in vanwege drukte op zomerse
zaterdag. De gemeente Breda heeft zaterdagmiddag de toegangsweten naar de Galderse Meren afgesloten.
(Telegraaf) (NRC)

•

Het ziekteverzuim is de afgelopen 17 jaar niet zo hoog geweest als in de eerste drie maanden van 2020. Het
verzuimpercentage liep op tot 5,2 procent. (RTLZ)

•

Ook andersoortige problemen rondom werkloosheid duiken op. Expats verliezen hun baan, teruggaan naar huis kan
niet. Expats zitten door de coronacrisis soms letterlijk vast. (Volkskrant)

•

Veel woningverhuurders rekenen ook dit jaar een huurverhoging, ondanks de coronacrisis. De verhoging is
gemiddeld 2,5 procent. (RTLZ)

•

Gemeenten kunnen niet alle cultuurinstellingen redden. De 300 miljoen euro steun voor de cultuursector gaat
vooral naar door het Rijk gesubsidieerde instellingen. Maar veel musea en theaters zijn afhankelijk van gemeenten,
en juist die kampen met een nijpend geldtekort. (NRC)

Branche-ontwikkelingen

•

Veel onbegrip onder sportschoolhouders. Verschillende sportscholen waren afgelopen periode aangepast op de
1,5-metersamenleving, maar blijken toch niet open te mogen tot in elk geval september. (BD)

Mediabeeld
Mediabeeld

•

De telefoons bij kappers staan roodgloeiend. Nu kappers weer open mogen, wil iedereen spontaan naar de
kapper. Kappers zijn bereid extra lange werkdagen te maken en langer open te blijven dan normaal. (BD)

(Nood)maatregelen

•

Bedrijven zijn volop bezig hun kantoren corona-proof maken. Voor de vele potentiële besmettingsplekken
(lift, kopieerapparaat, kantine, koffieautomaat) proberen ze een oplossing te vinden. (NRC)
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Regionaal mediabeeld
–

Breda trekt voor een nieuw ondersteuningspakket aan specifieke doelgroepen in de stad 7 miljoen euro
uit. Het gaat vooral om steun aan bedrijven, organisaties en inwoners die buiten de coronaregelingen van het
rijk vallen. (AD)

–

De gemeente Tilburg draagt 750.000 euro bij aan het aanvullend steunpakket voor de culturele sector. De
provincie trekt twee miljoen uit. (AD)

–

Den Bosch gaat onderzoeken of het mogelijk is om cafés te maken in lege panden om de coronacrisis
te doorstaan. (BD)

–

Horecaondernemers in Den Bosch zijn niet tevreden met het handelen van de gemeente tijdens
de coronacrisis. Volgens KHN is de gemeente in die stad ‘onzichtbaar’. In Breda, Tilburg en Eindhoven
zijn horecaondernemers wel blij met het handelen van de gemeente (Omroep Brabant)

–

Ruim vierduizend West-Brabantse werkgevers ontvangen miljoenen euro's uit het steunfonds voor het
behoud van banen in deze coronacrisis. West-Brabant staat op de vijfde plaats als het gaat om gebruik van
deze NOW-regeling. (AD)

Branche-ontwikkelingen

–

Tot nu toe hebben 4.000 zzp’ers in Midden-Brabant noodsteun aangevraagd. Dat meldt
wethouder Esmah Lahlah van de gemeente Tilburg (Omroep Brabant).

Mediabeeld
Mediabeeld

–

Om de drukte in het stadshart van Breda te spreiden heeft de gemeente de zogenoemde 'Drukte Meter' in het
leven geroepen. Mensen die in de winkelstraten moeten zijn, kunnen via een speciaal WhatsApp-nummer
opvragen hoe druk het op dat moment is de binnenstad is (OB).

–

In Brabant hebben 131 start-ups een aanvraag ingediend voor een tijdelijk overbruggingskrediet in verband
met de coronacrisis. Bij de aanvragen gaat het om een gemiddeld bedrag van 412.000 euro. In totaal werd in
Brabant voor 54 miljoen euro aan leningen aangevraagd, zo heeft de BOM bekendgemaakt. (ED)
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(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Sociale media
–

Het aantal berichten nam afgelopen week iets toe t.o.v. de week van de meivakantie, maar is wel
lager dan in de weken voor de meivakantie. Het sentiment van de berichtgeving beweegt – sinds de
aankondiging van de versoepeling van de maatregelen – langzaam richting 0, oftewel: het aantal
positieve en negatieve berichten is ongeveer gelijk.

Economische impact

Sociale media
•

De eerste stappen uit de 'intelligente lockdown' leiden uiteraard
meteen tot online discussie over drukke treinen, stranden, parken en
winkelstraten. Er is angst dat versoepeling leidt tot een tweede golf.
Tegelijkertijd wijzen veel mensen op de desastreuze gevolgen voor
de economie als de maatregelen niet worden versoepeld.

•

Ophef naar aanleiding van een interview met René Froger in de
Telegraaf, die stelde dat artiesten het hardst worden getroffen door
de coronacrisis, omdat grootschalige evenementen pas weer
mogelijk worden zodra er een vaccin is. Ook de opmerking dat je als
artiest geen ander werk kan doen, leidde tot kritiek. Aan de andere
kant: de entertainmentbranche ligt ook wel echt vrijwel volledig plat.

•

Nu de crisispiek iets achter ons lijkt te liggen, neemt de kritiek op
(voorgenomen) kabinetsmaatregelen toe. Bijvoorbeeld ten aanzien
van het steunen van KLM en de situatie rondom de verpleeghuizen.
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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 Ovebrguggingskredietregeling (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

Recente ontwikkelingen
Impact economie

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

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•

Dorpshuizen, wijkcentra en andere ontmoetingsplekken zijn heel waardevol voor de leefbaarheid in dorpen en
wijken. Ze zijn een anker voor de inwoners, maar ook voor tal van vrijwilligers en beheerders. Daarom
ondersteunen acht provincies waaronder de provincie Noord-Brabant, de lobby van de Landelijke Vereniging voor
Kleine Kernen richting het ministerie van EZK om dorps- en buurthuizen financieel te ondersteunen.

•

Burgercollectieven kunnen veel betekenen voor de vormgeving van de samenleving na de crisis.

•

Een landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen verzamelde goede voorbeelden van participatie en
belangenbehartiging in coronatijd. .

•

Tips voor buurthuizen op een rij om te voldoen aan de coronamaatregelen.
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Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

Sociale impact
•

Zorgbelang heeft in haar weekrapportage van 1 mei de impact van de maatregelen onderzocht via haar panel.
Belangrijke punten die daarin naar voren komen gaan over financiële zorgen, ouders van kinderen met een
beperking die in instellingen wonen en gevoelens van eenzaamheid.

•

Sociaal Werk Nederland beschrijft de effecten van de coronacrisis op armoede en schulden onder de
Nederlandse bevolking.

•

Het Trimbos instituut maakt zich naar aanleiding van een door henzelf uitgevoerde enquête zorgen over de
geestelijke gezondheid in Nederland. In de online enquête gaf een derde van de mensen aan met meer
psychische klachten te kampen dan eerst. Zij hebben last van depressieve gevoelens, slaapproblemen en
angst.

•

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft een publicatie gemaakt over de mogelijke maatschappelijke effecten
van de coronamaatregelen. Het gaat over effecten op onder meer sporten, werkgelegenheid, vrije tijd,
asielbeleid en thuiswerken.

•
•

Om de druk bij zorgaanbieders te verminderen wordt in Eindhoven de aanbesteding Jeugdzorg ingetrokken.
Gemeente Breda zet 7 miljoen euro in als steunpakket voor specifieke doelgroepen die geraakt worden door de
coronacrisis. Het geld en de hulp van de gemeente moet ten goede komen aan de cultuursector, sport,
evenementen, zorg en maatschappelijke organisaties, dorps - en wijkcentra, economie, armoedebestrijding en
onderwijs.

–

De voedselbank in Veghel verwacht een toename in het aantal families dat een beroep moet doen op de
voedselbank.
Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft een speciaal dossier op hun website voor sportverenigingen met
inspiratie en goede voorbeelden om sporten weer mogelijk te maken.
De crisis maakt veel creativiteit los. Al bijna 400 mensen onderschrijven de herontdekking van creativiteit, een
opiniestuk van Klaas Burger dat al verscheen in het ED, BN de Stem en in Dagblad van het Noorden. Onder
meer Paul Depla (burgemeester Breda), Karen Neervoort (algemeen directeur Fontys hogeschool voor de
Kunsten) en Eric van Schagen (voorzitter VNO-NCW Brabant-Zeeland) ondertekenden het stuk.
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Over deze monitor

Signalen doorgeven
Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de
Brabantse Impact Monitor? Dan kunt u deze sturen naar corona@brabant.nl.
Abonneren
Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >
Over de monitor
De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant met
medewerking van maatschappelijke partners, PACT Brabant en de regionale
ontwikkelmaatschappijen in Brabant.

Frequentie
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen, op
maandag, woensdag en vrijdag.

