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Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 43.211 mensen positief getest
(toename van 227 in 24 uur tijd).

•

11.430 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in
een ziekenhuis (52 meer dan gisteren).

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 432.
Dat zijn 31 bezette bedden minder dan de dag ervoor. Voor
het eerst sinds lange tijd liggen er meer niet-coronapatiënten
op de IC.

•

5.562 mensen zijn aan het virus overleden (52 in afgelopen
24u).

•

Het aantal mensen met coronaverschijnselen in de Brabantse
ziekenhuizen is gedaald richting de 200. (begin april waren
dat er nog zo’n 800). Nog zo’n 70 coronapatiënten liggen op
de Brabantse IC’s.

Economische impact

Economische impact

Recente ontwikkelingen
•

Het kabinet wil flexwerkers die door de crisis hun baan hebben verloren tegemoetkomen met een uitkering van
600 euro per maand. De maatregel is bedoeld voor studenten die bijverdienen, uitzendkrachten en mensen die
net zijn begonnen met werken. Onzeker is echter nog of het UWV zo’n maatregel kan doorvoeren. (NIEUW)

•

Vanaf afgelopen maandag 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.

Gebiedsbeeld

•

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.
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•

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.

•

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

Nederland is teruggefloten door de Europese Commissie (EC) om het plan van minister Van Nieuwenhuizen om
consumenten vouchers te geven voor gekochte vliegtickets in plaats van financiële compensatie. Nederland mag
simpelweg niet afwijken van de EU-regels. Het is een fundamenteel recht van consumenten dat ze geld terug
krijgen als een vakantie door de coronacrisis niet door kan gaan. Een tegoedbon is dan niet genoeg. (NIEUW)

•

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

•

Volgens minister Van Rijn van Medische Zorg is het onwaarschijnlijk dat sportscholen weer open gaan op 1 juni.
Het kabinet wil behoedzaam te werk gaan bij het van het slot halen van de samenleving. Niet alles kan simpelweg
tegelijk, aldus de minister. De sportscholen en fitnesscentra vinden het onterecht dat ze minstens tot 1 september
moeten wachten. In een gesprek tussen de minister en de sector is afgesproken dat de sector met aanvullende
voorstellen komt om het risico op verspreiding van het virus tijdens het sporten te beperken. (NIEUW)

•

Over de eerste drie maanden van het jaar heeft ABN Amro een verlies geleden van 395 miljoen euro. Het is voor
het eerst in 6,5 jaar tijd dat de bank in de rode cijfers zit. De bank moest onder andere geld opzijzetten voor het
geval bedrijven en consumenten leningen niet kunnen terugbetalen in deze tijd. Dat gaat om 511 miljoen euro. ING
maakte vorige week al bekend dat de coronacrisis invloed heeft op de resultaten, maar dat die minder slecht
waren dan gevreesd. De winst daalde daar met 40% naar 670 miljoen euro. (NIEUW)

Gebiedsbeeld

Recente
Recente
ontwikkelingen
ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Impact economie
•

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

In april zijn 334 bedrijven en instellingen failliet verklaard.
Dat zijn er 75 meer dan een maand eerder. Dat blijkt uit
cijfers van het CBS. Met name bedrijven in de handel
sloten vaker voorgoed hun deuren. De laatste keer dat
het aantal faillissementen zo sterk steeg was in
november 2016. Verschillende failliete ondernemers
geven aan dat ze al weinig reserves hadden en dat de
genomen coronamaatregelen het laatste zetje hebben
gegeven. April was de eerste volle maand waarin de
maatregelen van kracht waren.
Volgens economen van ING is het onvermijdelijk dat
door de coronacrisis op termijn meer bedrijven failliet
zullen gaan, onder andere door beperking van de
capaciteit door de 1,5 metereconomie, vraaguitval door
consumentenvertrouwen, ondanks alle financiële
steunpakketten van de overheid. Als we uitgaan van de
cijfers uit 2013, hoewel de crises niet met elkaar te
vergelijken zijn, dan komt het aantal faillissementen op
jaarbasis neer op 9.000. Bedrijven in de detailhandel,
horeca en de reisbranche lopen daarbij het grootste
risico om failliet te gaan, aldus ING. (NIEUW)
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Impact economie
•

Het totaal aantal pintransacties lag in de week tot en met 6
mei 20% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder, aldus
ING. De grootste daling van het aantal pinbetalingen ziet ING
nog steeds in de categorie vrijetijdsbesteding buitenshuis (64%) en uiterlijk (-50%). Op maar weinig plekken wordt vaker
gepind dan een jaar eerder. Dat is nog steeds het geval bij
doe-het-zelfzaken (+65%) en speelgoedwinkels (+18%).
De totale waarde van de betalingen lag in de week tot 6 mei
13% lager dan een jaar eerder. Beduidend meer pin-omzet
draaien alleen doe-het-zelfzaken (+63%), speelgoedwinkels
(+43%), voedingsspeciaalzaken (+20%) en supermarkten
(+19%).
Kijkend naar leeftijdsgroepen, dan blijken ouderen (65plussers) net zo veel met pin af te rekenen ten opzichte van
vlak voor de lockdown half maart. 65-minners doen dat nog
altijd beduidend minder vaak (20% minder). Verklaringen
daarvoor zijn dat ouderen vaker dan jongeren de overstap
gemaakt hebben van cash naar pin en valt er een groot deel
van de pinbetalingen van ouderen in categorieën die redelijk
goed stand hebben gehouden tijdens de crisis. (NIEUW)

Economische impact
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Impact economie
•

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest dat de
wereldeconomie dit jaar nog harder wordt geraakt door de
coronacrisis dan eerder gedacht. Verschillende landen blijken
nu cijfers aan te leveren die slechter zijn dan de toch al
pessimistische verwachtingen van het IMF. Het IMF
voorspelde een maand geleden dat Nederland er in het meest
pessimistische scenario met 7,5% op achteruit zal gaan. Begin
juli komt het IMF met nieuwe cijfers. (NIEUW)

•

Het aantal uren dat door uitzendkrachten is gewerkt, is in april
met 24% gedaald. Dat meldt brancheorganisatie ABU. De
cijfers beslaan de periode 23 maart t/m 19 april, toen onder
meer mensen in contactberoepen niet konden werken. De
sterkste daling van het aantal gewerkte uren was in de
technische sector. Daar werd 36% minder gewerkt door
uitzendkrachten. De afname van het aantal gewerkte uren
heeft gevolgen voor de omzet van de uitzendbureaus. Die
daalde in deze periode met 17% op jaarbasis. (NIEUW)

•

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

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

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.
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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
•

Reisorganisaties vinden het jammer dat de Europese Commissie in de toerismeplannen de reisvoucher niet
verplicht heeft gesteld. Dat zegt brancheorganisatie ANVR. Voorzitter Oostdam erkent dat reizigers wettelijk
gezien recht hebben op terugbetaling van de reissom, maar vindt dat de reisvoucher hetzelfde doet.
(NIEUW)

•

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

•

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.

Mediabeeld

•

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

(Nood)maatregelen

•

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.

Gebiedsbeeld
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Retail
•

Veel winkelbedrijven komen door de crisis in de problemen
omdat zij geen afspraken met de verhuurders van het
winkelpand konden maken over lastenverlichting of een
betaalpauze. Dat stelt Detailhandel Nederland op basis van
eigen onderzoek. Uit navraag onder 250 winkelbedrijven blijkt
dat de helft van de ondervraagden geen nieuwe afspraken
heeft kunnen maken. Wel hebben bijna alle winkeliers contact
gehad of gezocht met de verhuurder. (NIEUW)

•

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 ING. Het omzetvolume van de
detailhandel in de eurozone daalde gemiddeld met 11,2%. 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 gekocht te hebben.

•

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.
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Vervoer, logistiek & transport
•

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.
(NIEUW)

•

Volgens Rijkswaterstaat is het drukker geworden op de Nederlandse wegen, nu meer mensen weer op de
werkplek aan de slag zijn. Vorige week zat het wegverkeer al op ongeveer twee derde van de normale intensiteit.
Ten opzichte van de laatste week van maart (dat was de meest rustige periode), lag de zogeheten intensiteit
vorige week 31% hoger. (NIEUW)

•

Om Nederland van het fileprobleem te verlossen, gaat het kabinet met werkgevers aan tafel om afspraken te
maken om van thuiswerken een blijvertje te maken, aldus minister Van Nieuwenhuizen. De minister roept
werkgevers op om serieus te kijken naar flexibele werktijden om extreme ‘coronafiles’ te voorkomen. Ook moet
nagedacht worden over afspraken met werknemers om meer thuis te werken. Als er 10-15% uit de spits gehaald
kan worden zou het fileprobleem volgens de minister zijn opgelost. (NIEUW)

•

De verkoop van nieuwe en gebruikte caravans en campers is de laatste weken volledig ingestort door de
coronamaatregelen. Ten opzichte van april 2019 werden er 29% minder nieuwe caravans en 48% minder nieuwe
campers geregistreerd. Dat blijkt uit een analyse van de marktcijfers door BOVAG. Normaliter is april een maand
waarin juist 15 tot 20% van het totale kampeerwagenpark wordt verkocht. De BOVAG hoopt dat het tij keert, want
door de internationale onzekerheid over vakantiereizen neemt de interesse voor kampeervakanties toe. (NIEUW)

Gebiedsbeeld
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Cultuur, sport & evenementen
•

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

•

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

•

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.

•

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.

•

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.

Gebiedsbeeld
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

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

•

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

•

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

Het kabinet krijgt een brief van de Europese Commissie waarin uitleg wordt gevraagd over het voornemen van
minister Van Nieuwenhuizen om passagiers voorlopig geen financiële compensatie te geven als hun vlucht niet
doorgaat. (NOS)

•

De Europese Commissie heeft een pakket richtlijnen en aanbevelingen gepresenteerd om EU-landen te helpen
de reisbeperkingen geleidelijk op te heffen. (RTLZ)

•

Mogelijk eind deze week presenteert minister Koolmees het nieuwe steunpakket voor bedrijven en zzp’ers. Alle
banen behouden is in het nieuwe steunpakket niet langer het doel. (Volkskrant)

•

Minister Koolmees vindt de PvdA tegenover zich als hij zijn plan doorzet dat bedrijven die steun krijgen
werknemers mogen ontslaan. (Volkskrant)

•

Mogelijk moet een deel van de overheidssteun die bedrijven krijgen om lonen te kunnen blijven doorbetalen
terugbetaald worden. Dat komt door een 'grote fout' in de NOW-regeling. (RTLZ)

•

Veel Nederlanders houden hun hand op de knip sinds de uitbraak van de coronacrisis. Van de ondervraagden
verklaarde 43% extra geld opzij te zetten voor de periode na de coronamalaise. (Telegraaf)

•

Fitnesscentra vinden het onterecht dat ze vooralsnog tot 1 september moeten wachten voor ze weer open
mogen. Ze denken dat dat eerder kan en stappen naar de rechter (NOS)

•

Het Duitse reisconcern TUI is hard geraakt door de coronacrisis en gaat daarom fors snijden in het
personeelsbestand. Er verdwijnen wereldwijd 8000 banen bij het bedrijf. (RTLZ)

•

Het aantal faillissementen in april is gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Gecorrigeerd voor het
aantal zittingsdagen werden vorige maand 75 bedrijven meer failliet verklaard dan in maart (CBS)

–

De AEX-index is sinds het dieptepunt, medio maart, al weer met een derde gestegen. De Amerikaanse Nasdaq
heeft al het verlies van dit jaar zelfs al weer ingehaald. (RTL Nieuws)

Economische impact

Regionaal mediabeeld
•

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven hebben samen met Italiaanse collega’s software
ontwikkeld waarmee het coronavirus sneller opgespoord kan worden op longfoto’s. (Omroep Brabant)

•

Er wordt in Den Bosch hard gewerkt om inwoners, instellingen en bedrijven door de coronacrisis door te
krijgen. Een steunpakket gaat er komen, maar niet eerder dan begin juni. (BD)

•

Het Veghelse cateringconcern Maison van den Boer verkeert in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit een
brief van de directie aan haar grootste crediteuren. (ED)

Gebiedsbeeld

•

Ondanks de coronacrisis hebben veel corporaties besloten de huren per 1 juli toch te verhogen. Tot grote
woede van veel huurders. ,,Ik zou me dood schamen als directeur van zo’n bedrijf.‘’ (BN/De Stem)

Recente ontwikkelingen

•

In Brabant zijn nog eens 35 aanvragen gedaan voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Het aantal
aanvragen door start-ups en andere jonge innovatieve bedrijven is lager dan de 131 in de eerste week. (BD)

Impact economie

•

Het wordt drukker en drukker op de weg. Dinsdag reed op vier belangrijke Brabantse snelwegen zo'n 81
procent van het verkeer dat voor de coronacrisis op de weg zat. Als het zo doorgaat staan er over zo'n vier
weken weer files, zo is de verwachting. (Omroep Brabant)

•

De kans is groot dat we binnenkort ergens in de provincie naar een drive-inbioscoop kunnen. Het plan van
o.a. de Tilburgse audiovisueel expert Stafano Fadda is in 'een vergevorderd stadium'. (Omroep Brabant)

•

Dansen op 1,5 meter van elkaar? Dat kan toch niet. Toch is artistiek leider Jacques van Meel
van Roosendaal Danst! op zoek gegaan naar manier om het toch voor elkaar te krijgen. (BN/De Stem)

•

De inzamelactie van smartphones om Bredase ouderen te laten beeldbellen met hun familie is een succes.
Ouderen hebben meer contact met familie. Beeldbellen voelt dichterbij. (BN/De Stem)

•

De gemeente Oss wil graag weten wat de gevolgen van de coronacrisis precies zijn en welke steun
ondernemers daar bij nodig hebben. Daarom zet ze een Ondernemersenquête Corona uit. (Klik Nieuws)
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Sociale media
–

De trend van een afnemend aantal online berichten (met een sociaal-economische insteek) zet door.
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Sociale media
•

Steeds meer aandacht op sociale media voor de kosten van de
coronacrisis en wie voor die kosten moet opdraaien.

•

Met het politieker worden van het Haags debat over de aanpak van
de coronacrisis, wordt ook de online discussie over de gevolgen van
de coronacrisis politeker en ideologischer. Bijvoorbeeld n.a.v. de
plannen van het kabinet om de boete op ontslag af te schaffen en het
verzet daartegen door o.a. de PvdA, SP en de FNV.

Economische impact

Noodmaatregelen
•

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

•

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

•

De provincie Noord-Brabant:
•

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

•

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

•

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

•

heeft een voorstel neergelegd bij de provinciale staten om de komende vier jaar 16 miljoen euro te investeren
in de arbeidsmarkt. Sinds kort is een platform in de lucht met gratis online opleidingsaanbod:
www.brabantleert.nl.

•

ontwikkelt met de B5-steden een steunpakket voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. Er wordt
een plan gemaakt van ongeveer 8 miljoen euro, waar de provincie 2 miljoen euro aan bijdraagt.
Veel gemeenten in Brabant hebben maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te steunen, o.a. door
uitstel van het betalen van gemeentelijke belastingen en coulanceregelingen voor het betalen van huur en/of
het voldoen aan subsidievoorwaarden.

Gebiedsbeeld
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•
Maatschappelijke impact

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

Maatschappelijke impact

Maatschappelijke impact

Burgerinitiatieven, sociaal ondernemers, dorps- en
buurthuizen
•
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•

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

•

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

•

Starters4Communities, een programma gericht op sociaal ondernemen.

•

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

•

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

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

De crisis verhoogt bestaande ongelijkheid, met name als gevolg van de flexcontracten bij jongeren en laag
opgeleiden. Ook wordt verwacht dat werkgelegenheid gaat schuiven tussen sectoren.

•

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

•

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

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.

