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

Woensdag 3 juni 2020 - Provincie Noord-Brabant
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Maatschappelijke impact

Gebiedsbeeld
•

Er zijn vandaag 9 nieuwe coronapatiënten opgenomen
(geweest) in het ziekenhuis, wat het totaal aantal opnames op
11.759 brengt. Van hen liggen er nog 612 in het ziekenhuis.

•

Het aantal patiënten dat op de IC verblijft is vandaag 116.
Dat zijn 38 bezette bedden minder dan de dag ervoor. Er
liggen daarnaast 514 non-covid-patiënten op de IC.

•

5.977 mensen zijn aan het virus overleden (10 in de
afgelopen 24 uur).

•

In Brabant zijn 9212 gemelde besmettingen (geweest) en in
totaal 2762 mensen in het ziekenhuis opgenomen. 1514
mensen zijn in Brabant aan Covid-19 overleden.

Economische impact

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
•

Veel mensen hebben reikhalzend uitgekeken naar 1 juno, aangezien op deze 2e Pinksterdag volgens de routekaart
van het kabinet een aantal versoepelingen zijn doorgevoerd. Zo rijdt het openbaar vervoer weer volgens normale
dienstregeling (dragen mondkapje verplicht) en zijn restaurants, cafés, theaters, concertzalen, musea, monumenten
en bioscopen weer open. (NIEUW)

•

Nederlanders kunnen vanaf 15 juni weer op vakantie naar de meeste Europese landen. Dat besluit heeft het kabinet
genomen. De landen in het Schengengebied gaan van de code oranje (alleen noodzakelijke reizen) naar code geel.
Dat betekent dat toeristische reizen en familiebezoeken weer kunnen. Landen die geen toeristen willen ontvangen of
waar quarantainemaatregelen gelden, blijven voorlopig op oranje staan. (NIEUW)

•

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) hebben in een gezamenlijk advies aan het kabinet geschreven dat het financieel-economische
herstelbeleid consistent moet zijn, zodat burgers en bedrijven kunnen blijven vertrouwen op de overheid. Bovendien
moet iedereen die kan de komende tijd zoveel mogelijk thuis blijven werken of thuis onderwijs volgen om drukte in
de spits te voorkomen. (NIEUW)

•

Het kabinet gaat overnames en investeringen in bepaalde belangrijke bedrijven met terugwerkende kracht toetsen.
Dat zal gebeuren als de bescherming van de nationale veiligheid daartoe aanleiding geeft, aldus minister Wiebes.
Door de coronacrisis kan het risico toenemen dat bedrijven te maken krijgen met ongewenste investeringen of
overnames. In het uiterste geval kan een deal worden teruggedraaid. Het besluit is van toepassing op bedrijven die
vitale processen en infrastructuur leveren, zoals telecom, of ondernemingen die hoogwaardige gevoelige technologie
aanbieden, zoals ASML. (NIEUW)

•

Het ministerie van EZK stelt in 2020-2021 3 miljoen euro beschikbaar aan publieke opdrachtgevers om innovatieve
producten of diensten te laten ontwikkelen die de gevolgen van Covid-19 aanpakken. Zo krijgen onder andere
MKB’ers, die als gevolg van de coronacrisis mogelijk geen middelen hebben, de kans om hun innovatieve ideeën
toch ten uitvoer te brengen. (NIEUW)
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Recente ontwikkelingen
•

Veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard zijn geraakt door de gevolgen van Covid-19 kunnen
tijdelijk een aanvraag doen voor een overbruggingsfinanciering van maximaal €50.000. Zie voor meer informatie
over deze zogenaamde Starterslift OverbruggingsLening (SOL) op de website van Starterslift. De Provincie en de
gemeente Tilburg hebben ieder al €250.000 ter beschikking gesteld. (NIEUW)

•

Meer flexwerkers die door de coronacrisis geen werk meer hebben kunnen een uitkering krijgen. Het
drempelbedrag om in aanmerking te komen wordt verlaagd van 500 naar 400 euro. De hoogte van de uitkering
zou eerst 600 euro per maand worden (3 maanden lang), maar wordt nu gewijzigd in 550 euro. (NIEUW)

•

Het kabinet trekt 566 miljoen euro uit voor gemeenten, provincies en waterschappen die door corona inkomsten
zijn misgelopen en andere financiële schade hebben. Het geld is bedoeld om de dienstverlening naar burgers
overeind te houden. Gemeenten trokken in april al aan de bel, omdat zij in geldproblemen kwamen. Het grootste
deel van de compensatie, 225 miljoen euro, gaat naar misgelopen belastinginkomsten. (NIEUW)

•

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben banken bijna 174.000 mensen en bedrijven financieel “meer lucht
gegeven”. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. In totaal is daarmee een bedrag gemoeid van 12,8
miljard euro. Het betreft dan het verlenen van uitstel van aflossingen, het verstrekken van leningen of het geven
van meer kredietruimte. (NIEUW)

•

Na kritiek van de vakbeweging en de oppositie heeft het kabinet besloten de ontslagboete voor bedrijven, die in het
tweede financiële steunpakket geschrapt was, niet geheel zal verdwijnen. De ontslagboete blijft bestaan voor
bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden. (NIEUW)

•

Het kabinet stelt 24 miljoen euro beschikbaar voor steun aan lokale media die door de coronacrisis in nood zijn
geraakt. Veel huis-aan-huisbladen en lokale omroepen verkeren in nood door teruglopende reclame-inkomsten. Ze
kunnen nu steun krijgen tot het einde van 2020. (NIEUW)

•

Ruim de helft van de Osse ondernemers verwacht financiële problemen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een
onderzoek van de gemeente. De grootste kopzorgen zitten bij de horeca. Daar denkt 84% bang te zijn in de
problemen te komen. Ook een meerderheid van de ondernemers uit de recreatie vreest daarvoor. (NIEUW)
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Impact economie
•

Banken kunnen in de problemen raken als de economie niet snel weer goed op gang komt, aldus het Centraal
Planbureau (CPB). Ondanks overheidssteun kunnen bedrijven en huishoudens in de problemen komen, die
financiële instellingen vervolgens meetrekken. Daarmee dreigt ook de euro weer in gevaar te komen. Na de
kredietcrisis is het financiële systeem weliswaar sterker, maar of het robuust genoeg is om de coronacrisis te
doorstaan, is lang niet zeker. Met name landen die vóór de coronacrisis al diep in de schulden zaten kunnen nu in
de problemen komen. Het CPB wijst bovendien op de verwevenheid in een aantal landen tussen banken en
overheden, omdat banken staatsobligaties bezitten. (NIEUW)

•

Volgens TNO wordt de druk op personeel met een vast contract groter, omdat bedrijven vanwege de crisis veel
van hun tijdelijke werknemers op straat zetten. Werkgevers moeten daarom zorgen dat hun werknemers op
meerdere plekken in het bedrijf inzetbaar zijn, adviseert TNO. (NIEUW)

•

Afgelopen maand zijn 14.934 nieuwe auto’s op kenteken gezet, dat blijkt uit cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en
RDC. Dat is een daling van 59% ten opzichte van mei 2019. Ook in april was er een daling van meer dan 50%
vergeleken met een jaar eerder. Er is minder vraag naar auto’s, maar ook minder productie. Het is volgens de
branche nog geheel onduidelijk of en hoe de markt zich de rest van het jaar zal herstellen. Tot nog toe zijn er dit
jaar ruim een kwart minder auto’s verkocht dan vorig jaar. De verkoop van tweedehandsauto’s is na een scherpe
terugval in het begin van de coronacrisis in mei teruggekomen op het oude niveau (NIEUW)
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Impact economie
•

Volgens het CBS waren er in mei nog altijd veel meer
ondernemers die in de komende maanden minder omzet
verwachten dan ondernemers die een toename van de
omzet voorzien. Wel is het saldo minder negatief dan in
april. Een omzettoename werd verwacht in de cultuur,
sport en recreatie, overige persoonlijke dienstverlening e
en horeca. In de reisbranche blijft het aantal
ondernemers dat per saldo een omzetdaling verwacht
vrijwel constant op bijna 100%.
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Ook over de verwachte ontwikkeling van het economisch
klimaat zijn er in mei per saldo minder negatief gestemde
ondernemers dan in april 2020. Wel zijn in alle branches
meer ondernemers die verwachten dat het economisch
klimaat gaat verslechteren dan die een verbetering zien.
(NIEUW)
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•

Consumenten betalen weer bijna net zoveel met pin als in
dezelfde periode een jaar geleden. Toch zal de omzet op
heel veel plekken nog niet in de buurt liggen van het niveau
van vóór de coronacrisis, aldus het Economisch bureau
van ING.
In de week tot 25 mei lag de waarde van pinbetalingen nog
‘slechts’ 7% lager dan een jaar eerder. Dat is een flinke
verbetering van de omzetontwikkeling ten opzichte van
begin april (-30%). Een belangrijke reden voor deze
verbetering is dat veel winkels de afgelopen weken hun
deuren hebben heropend. Ook de verschuiving van cash
naar pinbetaling door genomen maatregelen draagt bij aan
de toename van het aantal elektronische betalingen.
Consumenten halen nu simpelweg veel minder geld uit de
automaat. In de week tot 25 mei lag de waarde van
geldopnames maar liefst 34% lager dan een jaar eerder.

Het totaal van pinbetalingen en geldopnames lag echter
nog altijd 15% lager dan een jaar eerder. Dat betekent dat
ondanks het herstel in de pinomzetten de verkoopomzet op
veel plekken nog niet is hersteld. (NIEUW)
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•

Het elektriciteitsverbruik in Nederland ligt al weer een tijd
stabiel op hetzelfde niveau als voor de corona-uitbraak. In
de eerste drie weken van de intelligente lockdown daalde
het verbruik met zo’n 22%. Daarna lag het
elektriciteitsverbruik door verminderde economische
activiteit nog 2 weken lang op het lage niveau.
Iets meer dan de helft (53%) van de totale stroomvraag in
Nederland is afkomstig van de gebouwde omgeving, met
name van huizen. Door het vele thuiswerken is het
energieverbruik in woningen gestegen. 35% komt van de
industrie. De activiteit in de Nederlandse industrie is in
vergelijking met andere EU-landen relatief licht en
kortstondig afgenomen. Dit verklaart het beeld van een
korte tijdelijke dip in het elektriciteitsverbruik. (NIEUW)
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Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Theater Markant in Uden heeft een zaalindeling gemaakt die ‘coronaproof’ heet te zijn en waarbij maar liefst 70%
van de stoelen kan worden gebruikt. Het zaalplan heeft inmiddels internationale interesse opgewekt. Het plan
omvat kleine plastic schotten die groepen bezoekers van elkaar scheiden en toch de kijkervaring niet belemmeren.
Verder kennen de voorstellingen geen pauze en wordt de looprichting in het pand bepaald door grote
plantenbakken. (NIEUW)

•

Om het verlies van de afgelopen maanden een beetje goed te maken heeft Suzanna van Antwerpen het
coronakwartje in het leven geroepen. Als extraatje voor de horeca. De consument betaalt per consumptie een
‘kwartje’ extra, wanneer gewenst. Ze ontwikkelde posters en tafelkaartjes die kroegeigenaren op tafel kunnen
zetten om te laten zien dat ze meedoen met de actie. (NIEUW)

Economische impact

(Maak)industrie
•

De industrie in de eurozone trekt iets aan, maar krimpt nog
steeds. De PMI-index, het cijfer dat de stemming onder
inkoopmanagers in de Europese industrie weergeeft, kwam in mei
gemiddeld uit op 39,4. Het cijfer is gebaseerd op de visie van
inkoopmanagers op voorraden en bestellingen. Een cijfer boven
de 50 wijst op groei, alles daaronder geeft krimp aan. In april
bereikte de index met 33,4 een dieptepunt. Hoewel er in mei dus
nog steeds sprake was van forse krimp, zijn de vooruitzichten iets
minder somber. Of de industrie in de eurozone zich de komende
tijd zal herstellen is nog maar de vraag, aldus de hoofdeconoom
van IHS Markit, die het onderzoek onder inkoopmanagers uitvoert.
(NIEUW)

•

Uit onderzoek van de Koninklijke Metaalunie blijkt dat de
gemiddelde omzetdaling in het tweede kwartaal van het jaar 21%
lager zal liggen dan in het tweede kwartaal van 2019. Ook voor
het derde kwartaal wordt ten opzichte van dezelfde periode in
2019 gemiddeld 21% omzetdaling verwacht. Sectoren die met de
grootste omzetdaling te kampen hebben, zijn de verspanende- en
metaalwarenbedrijven. De aan de bouw toeleverende bedrijven en
onderhoudsbedrijven hebben gemiddeld een kleinere
omzetterugval. Een op de vijf bedrijven geeft aan nog geen
problemen te ondervinden als gevolg van de coronacrisis.
(NIEUW)
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Horeca, recreatie & toerisme
•

Onderzoeksinstituut TNO gaat onderzoeken of het zinnig is om schermen te plaatsen in restaurants en
cafés, zodat het niet altijd meer nodig is 1,5 meter afstand te houden tussen tafels. Minister Grapperhaus
heeft daartoe opdracht gegeven. TNO onderzoekt op locaties in Rotterdam en Tilburg wat het effect is van
zulke schermen, die de organisatie zelf omschrijft als ‘kuchschermen’. (NIEUW)

•

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland wil ondernemers helpen om coronaboetes aan te
vechten. Ondernemers kunnen zich bij de branche melden. Die oproep is gedaan na de demonstratie op de
Dam, waar de 1,5 meter niet werd gehandhaafd. Dat voelt onterecht, aldus de brancheorganisatie. (NIEUW)

•

Reisorganisaties zijn blij met het nieuws dat het kabinet op 15 juni reizen binnen het Schengengebied wil
toestaan, aldus een woordvoerder van de reisbrancheorganisatie ANVR. Reisorganisaties, zoals TUI,
zeggen er klaar voor te zijn. Uit onderzoek van TUI blijkt dat 68% van de Nederlanders graag nog deze
zomer op vakantie naar het buitenland wil, het liefst in Europa en met voorkeur voor Spanje en Griekenland.
(NIEUW)

Economische impact

Retail
•

Winkeliers en vastgoedeigenaren hebben nieuwe richtlijnen opgesteld over de manier waarop winkels hulp kunnen
krijgen met problemen door de coronacrisis. Brancheorganisaties stellen voor dat de huur in de maanden april en
mei voor 50% wordt kwijtgescholden. De helft van de huur van juni moet worden doorgeschoven naar volgend
jaar. De nieuwe afspraken gelden echter niet als algemene regel voor verhuurders en huurders. (NIEUW)

•

Supermarktketen Jumbo gaat 300 van de 1.300 banen op het hoofdkantoor in Veghel schrappen. Een deel van de
functies zal worden uitbesteed, maar ongeveer 80 medewerkers zullen worden ontslagen. De verloren banen
hebben niets te maken met de huidige prestaties van de supermarktketen, want Jumbo ziet de omzet in zowel de
winkels als online alleen maar toenemen in de coronacrisis. De winkelomzet ligt dit jaar 15% hoger en online zijn
de verkopen 50% gegroeid.

•

Winkeliers mogen met hun prijzen blijven stunten en korting geven. Het kabinet heeft besloten niet in te gaan op de
wens van sommige winkeliers voor een tijdelijk verbod op de uitverkoop tot 1 juli. Juridisch blijkt dat lastig en onder
ondernemers is er niet genoeg draagvlak voor zo’n verbod, aldus het ministerie van EZK. Vorige maand werd een
petitie van twee kledingwinkels uit Breda met een verbod op de uitverkoop meer dan 6.300 maal ondertekend.
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Vervoer, logistiek & transport
•

Op de eerste dagen na de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer zijn er geen
noemenswaardige problemen ontstaan. Volgens branchevereniging Openbaar Vervoer Nederland verloopt het
over het algemeen heel soepel. (NIEUW)

•

Het aantal passagiers dat van en naar de vijf nationale luchthavens reisde, is in april met 98% gedaald ten
opzichte van een jaar eerder. Het ging om zo’n 134.000 passagiers die wel op het vliegtuig stapten, aldus het
CBS. De VS en Duitsland waren de meest voorkomende bestemmingen. Er werd alleen gevlogen vanaf Schiphol
(126.000 passagiers) en Eindhoven Airport (8000 reizigers). De gemiddelde bezettingsgraad daalde van 82% vorig
jaar april naar 29% nu. Ook het vrachtvervoer was minder actief. In april werd er 103.000 ton vervoerd, 25%
minder dan dezelfde maand vorig jaar. (NIEUW)

•

Alle automobilisten in de EU kunnen tot 1 september rijden met een verlopen rijbewijs. Dat heeft het Europees
Parlement besloten. Het gaat alleen om rijbewijzen die verlopen zijn of verlopen tussen 1 februari en 1 september
2020. Het geldt dus niet voor mensen met een rijbewijs dat al een langere tijd is verlopen. (NIEUW)

•

De hogesnelheidstrein Thalys gaat vanaf 9 juni weer direct rijden tussen Nederland en Parijs. Vanaf die datum
vertrekken twee treinen per dag vanuit Amsterdam en twee vanuit Parijs. Vanaf 12 juli wordt de frequentie verder
opgevoerd. (NIEUW)
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Cultuur, sport & evenementen
•

De culturele sector heeft vorige week online gedemonstreerd via Cultuur in Actie! voor meer financiële
ondersteuning en om aandacht te vragen voor problemen die zijn ontstaan door de coronacrisis. Tot en met
vrijdagavond was er een livestream te zien vanuit De Fabrique in Utrecht, waar (bekende) artiesten optraden.
(NIEUW)

•

Organisatoren van concerten, sportwedstrijden en andere evenementen slaan met locaties en toeleveranciers de
handen ineen om evenementen straks ‘coronaproof’ te organiseren. Ze ontwikkelen ideeën over hoe bezoekers
met voldoende onderlinge afstand naar binnen kunnen gaan, zitten, gebruik maken van horeca en wc’s en weer
vertrekken. Bij de zogenaamde nieuwe Alliantie van Evenementenbouwers zitten onder meer Lowlands, de Johan
Cruijff Arena, het Eurovisie Songfestival en Formule 1. De Alliantie gaat in juni in gesprek met de ministeries van
VWS, EZ, OCW en JV. (NIEUW)

•

Het kabinet heeft uitgewerkt hoe het de aanvullende noodsteun van 300 miljoen euro voor de
cultuursector gaat verdelen. Zo is o.a. € 113 miljoen bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de
basisinfrastructuur, € 40 miljoen voor organisaties die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen
ontvangen, € 50 miljoen voor de `Opengestelde Monumenten-Lening’ en € 48,5 miljoen voor regionale musea,
(pop)podia en filmtheaters.

•

Om faillissementen in de culturele sector te voorkomen, wordt iedereen gevraagd zijn of haar ticket voor een
festival te bewaren. Of en wanneer je het aankoopbedrag terugkrijgt hangt af van of het evenement is afgelast
(binnen 3 maanden) of verplaatst (een maand na de nieuwe datum, mogelijk dus pas over een jaar). Volgens de
branche is het aanhouden van de kaartjes gewoon nodig.

•

Na een noodgedwongen maandenlange sluiting opent het Parktheater in Eindhoven vanaf 9 juli weer de deuren
voor het publiek met ‘Het 150 cm zomerfestival’. Het coronaproof zomerprogramma bestaat voor een groot deel uit
familievoorstellingen, meerdere keren per dag, in aangepaste vorm, voor een kleiner publiek
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Landbouw, tuinbouw & voeding
•

Vleesverwerkingsbedrijf Van Rooi Meat in Helmond is tijdelijk gesloten geweest vanwege een corona-uitbraak.
Daartoe had de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost besloten. 130 werknemers werden getest, 21 van hen legden
een positieve test af. De GGD voerde de steekproef uit, omdat eerder medewerkers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector besmet bleken, nadat ze op de locatie in Helmond
hadden gewerkt. (NIEUW)

•

De met corona besmette nertsenfokkerijen worden in het belang van de volksgezondheid geruimd. Het gaat om
zes bedrijven met in totaal 8 locaties in Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint-Anthonis. Ook mogen
nertsenbedrijven nu geen nertsen of mest vervoeren. Het kabinet wil uitgezocht hebben hoe groot het risico is dat
het coronavirus blijft rondwaren op nertsenboerderijen en zo weer overdracht van dier op mens kan veroorzaken.
(NIEUW)

Economische impact

Bouw
•

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouw
is in maart met 14% gestegen ten opzichte van dezelfde
maand een jaar eerder (5.834 tov 5.116). Dat blijkt uit een
analyse van ING op basis van cijfers van het CBS. In
februari werden er ook al meer bouwvergunningen
afgegeven. Dit is voor het eerst na ongeveer een jaar van
krimp.
De overheid probeert ervoor te zorgen dat de afgifte van
vergunningen ook tijdens de coronacrisis op peil blijft. De
afgelopen jaren was vooral de aanbodzijde van de
woningbouw de beperkende factor, zoals door schaarste
aan bouwlocaties en stikstofmaatregelen.
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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. 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.

Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
–

Als te veel bedrijven omvallen, kan de coronacrisis leiden tot een nieuwe bankencrisis. Daarom moet de overheid
niet te snel stoppen met steunmaatregelen, adviseert het Centraal Planbureau (CPB). (RTL Nieuws)

–

Over anderhalve week kunnen we weer op vakantie naar dertien landen, en na 15 juli worden dat er waarschijnlijk
nog wat meer. Dat bevestigde premier Rutte vandaag in een persconferentie. Voor reizen buiten de EU blijft een
negatief reisadvies gelden. (NOS)

–

Het tweede noodpakket voor de economie, zoals het kabinet dat had voorgesteld, is op het laatste moment
bijgesteld en met een maand verlengd tot 1 oktober. Daardoor bleek er donderdag in de Tweede Kamer toch
brede steun voor. (Volkskrant)

–

Er is onbegrip en frustratie onder zelfstandig ondernemers over de partnertoets bij de tweede ronde
steunmaatregelen. Zelfstandigen met een partner die meer verdient dan 1500 euro per maand, krijgen vanaf 1 juni
geen Tozo-uitkering meer. (NOS)

–

Het Rijk schiet gemeenten, provincies en waterschappen te hulp nu zij in de knel raken door de coronacrisis. Ze
kunnen rekenen op ruim 566 miljoen euro om gemiste inkomsten goed te maken en extra uitgaven te kunnen
betalen. (CM Magazine)

–

Als vanaf Schiphol alleen passagiersvluchten zouden gaan, kon je op de banen rustig een kort dutje doen. En dat
geldt ook voor de andere vier Nederlandse luchthavens. Het passagiersverkeer daalde in april namelijk met maar
liefst 98 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. (RTL Nieuws)

–

Ook voor het openen van de terrassen op 1 juni, was er sprake van een ‘bemoedigende toename’ van het aantal
pintransacties en de omzet binnen de horeca. Ook in week 21 (18 t/m 24 mei) was er sprake van 100% meer
pintransacties en 140% meer omzet (RTLZ)

–

De verkoop van tweedehandsauto's is na een scherpe terugval in het begin van de coronacrisis in mei
teruggekomen op het oude niveau. Autobedrijven verkochten vorige maand 111.146 gebruikte auto's. Dat zijn er
minder dan in mei 2019 (117.000), maar meer dan in de maand mei van eerdere jaren. (NOS)
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Economische impact

(Inter)nationaal mediabeeld
– Kleine bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen een lening krijgen met
overheidsgarantie. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de plannen van het kabinet om deze
groep mkb'ers door de crisis te loodsen. (RTL Nieuws)
– Een deel van de 40.000 tot 75.000 mensen zonder papieren in Nederland zit door de coronacrisis in zulke
financiële problemen, dat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Door corona werd werk, veelal als
huishoudelijke hulp, afgezegd. (NOS)

Gebiedsbeeld

– Criminelen die nog inkomsten hebben, lopen tegen problemen aan bij het witwassen en verplaatsen van geld
door de coronacrisis. Veel bedrijven die ze normaal als dekmantel zouden gebruiken, zoals een café, een
sportschool of een nagelstudio, zijn namelijk deels of helemaal gesloten. (NOS)

Recente ontwikkelingen

– Organisatoren van concerten, sportwedstrijden en andere evenementen slaan met locaties en toeleveranciers de
handen ineen om evenementen straks coronaproof te organiseren. (NOS)

Impact economie

– De coronacrisis levert een verdeeld beeld op van de detailhandel in Nederland, blijkt uit voorlopige cijfers van het
CBS over de omzet van winkeliers in april. Kledingwinkels zijn het hardst getroffen, de omzet van doe-het-zelfzaken steeg met 26 procent en bij bouwmarkten werd er 34 procent meer verkocht. (NOS)

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld
Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

– Claimorganisatie Aviclaim begint een rechtszaak tegen KLM en andere vliegmaatschappijen die klanten met
geannuleerde vluchten alleen een voucher geven, en niet de ticketprijs terugstorten. In eerste instantie gaat het
om claims tegen KLM en Transavia, maar in totaal gaat het om 55 verschillende luchtvaartmaatschappijen. (NOS)
– Het aantal mensen met een bijstandsuitkering was eind maart, toen de coronacrisis net zo'n twee weken bezig
was, met zo'n duizend gestegen ten opzichte van eind februari. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In
totaal hadden 413.000 mensen een algemene bijstandsuitkering. (NOS)
– De Kamer van Koophandel gaf al 55.000 ondernemers advies over coronasteun. Adviseurs handelden vanuit huis
en vanuit kantoren sinds half maart 55.000 telefoontjes af over met name steunregelingen en financiële problemen
– zo’n 320 telefoontjes gemiddeld per medewerker. (NRC)

Economische impact

Regionaal mediabeeld
–

Het openen van de terrassen in Brabant leidde niet tot een massale toestroom. Op veel plekken hing een
fijne, gemoedelijke sfeer (BD). Wel was er veel kritiek op de polonaise in café Schuttershof in het Brabantse
Esbeek. (zie tweet)

–

Bijna een nationale feestdag, in ieder geval een historische horecadag. De Bredase ondernemer
Laurens Meyer vindt dat de intelligente lockdown van de Nederlandse horeca bewijst dat 'we weer snel naar
normaal kunnen'. ,,Deze week nog!” (BN/De Stem)

–

Net als de horeca, de theaters en de bioscopen zijn de Brabantse musea wekenlang dicht geweest.
Maar vanaf pinkstermaandag mochten ook zij weer open. Maar wel op afspraak en reserveren is verplicht.
(Omroep Brabant)

–

Nertsenbedrijven die besmet zijn met het coronavirus worden geruimd. Het gaat om acht bedrijven, die
allemaal in Oost-Brabant staan. (Omroep Brabant)

–

Van Rooi Meat in Helmond moet twee weken langer dichtblijven. Het vleesverwerkingsbedrijf wordt gezien
als een corona-besmettingshaard. Daarom moeten alle 1700 medewerkers direct twee weken in quarantaine.
(Omroep Brabant) Ook medewerkers van Vion in Boxtel zijn besmet met corona, maar de slachterij blijft open.
(Omroep Brabant)

–

Minder voetbal, minder vliegen, minder autorijden. En meer geld naar zorg en duurzaamheid. De coronacrisis
gaat fundamentele veranderingen teweeg brengen, voorspelt de regionale werkgeversvoorman Eric van
Schagen: ,,We moeten afkicken van onze verslavingen. ” (ED)

–

Werkgevers voorzien een bloedbad op de regionale arbeidsmarkt. In de herfst komen vele duizenden
werknemers in Zuidoost-Brabant op straat te staan, voorziet werkgevers voorman Eric van Schagen van VNONCW. (ED)

Gebiedsbeeld
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Regionaal mediabeeld
–

Theater Markant in Uden heeft een zaalindeling gemaakt die ‘coronaproof’ heet te zijn en waarbij maar
liefst 70% van de stoelen kan worden gebruikt. Het zaalplan heeft internationale interesse opgewekt
(RTL Nieuws)

–

Theater De Boemel in Tilburg, een klein theater in de Spoorzone, staat het water aan de lippen. Om het
te redden zijn er deze zomers allerlei optredens gepland aan een stadsstrand, vlak bij het theater. Maar zelfs
de reddingsactie is nu in gevaar. (Omroep Brabant)

–

Meer dan de helft van de ondernemers in Oss verwacht in de financiële problemen te komen als gevolg van
de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente die afgelopen weken heeft gehouden (BD)

–

De Medibussen van Deutsche Bahn (DB), gebouwd door VDL, worden momenteel ingezet bij een
grootschalige studie naar de coronaverspreiding in Duitsland. Door het gebruik van de Medibussen hebben
onderzoekers en artsen de beschikking over hoogwaardige laboratoriumomgevingen, die flexibel inzetbaar
zijn op verschillende locaties. (Innovation Origins)

–

Door het coronavirus is de nood zo hoog onder een deel van de internationale studenten in Eindhoven, dat
sommigen zelfs geen geld meer hebben om eten te kopen. Aan zo’n 25 Indiase studenten zijn gratis
voedselpakketten uitgedeeld door het ICIN (Indian Center in Netherlands). (ED)

–

De coronacrisis heeft er stevig ingehakt bij Natlab in Eindhoven. Het filmhuis, maar ook theater en
restaurant op Strijp-S heeft noodgedwongen afscheid moeten nemen van ‘een groot aantal collega’s’. (ED)

–

De Jumbo in grensdorp Putte kan de stroom Belgen die weer komen shoppen in Nederland bijna niet
aan. Maandag en dinsdag trokken zoveel Belgen de grens over om boodschappen te doen, dat de
schappen vrijwel leeg zijn. (Omroep Brabant)
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Sociale media
De eerder gesignaleerde trends zetten door: er worden steeds minder berichten (met een economische insteek) over
corona verstuurd en we zien dat het sentiment steeds vaker (per saldo) positief is.

Economische impact

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche-ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Maatschappelijke impact

Sociale media
•

1 juni, de dag van de heropening van de horeca, theaters,
concertzalen, bioscopen en musea, begon met online ophef over een
polonaise in een café in het Brabantse Esbeek.

•

1 juni eindigde met online ophef over de anti-racismedemonstratie op
de Dam. Ophef die in ieder geval tot vandaag bleef voortduren.

•

Maar tussendoor stroomden de berichten over goed gevulde
terrassen en parken ook de tijdlijnen binnen.

•

Tot slot veel online aandacht voor de ruiming van met corona
besmette nertsenfokkerijen. Het besluit dat de nertsenfokkerijen na
de ruiming niet opnieuw gevuld mogen worden, wordt door veel
mensen online gesteund.

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

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Maatschappelijke impact
–

Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en
economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de
toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het
CPB, SCP en het PBL in een advies aan het kabinet. De planbureaus wijzen daarnaast op het belang van het
beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en is extra aandacht nodig voor herstel van
ondersteuning in het sociaal domein, mensen met een kwetsbare mentale gezondheid, mogelijke
leerachterstanden bij jongeren en problemen in de asielketen.

–

Huurders met betalingsproblemen kunnen straks gemakkelijker een tijdelijke korting op de huur krijgen. Minister
Ollongren (BZ) dient hiervoor op korte termijn een wet in. Zo wil ze huurders helpen die door de coronacrisis in de
problemen komen.

–

Bewoners van verpleeghuizen mogen vanaf 15 juni meerdere bezoekers ontvangen, zo heeft minister De Jonge
van Volksgezondheid bekendgemaakt. Eigenlijk zou dit pas per 15 juli worden toegestaan. "De bezoekersregeling
was heel heftig, niet meer vol te houden", zei De Jonge. "Het is ongelofelijk zwaar geweest."

–

Gemeenten maakten de afgelopen tijd veel meer kosten. Zo zijn ze meer kwijt aan het sociaal domein met
bijvoorbeeld bijstand, jeugdzorg en thuiszorg. Daarvoor stelt het kabinet 144 miljoen euro beschikbaar. Dit is
onderdeel van het grotere pakket van 556 miljoen euro.

–

Om verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk dat alle Nederlanders daarin helpen door onder
andere anderhalve meter afstand te houden. Omdat we daarin afhankelijk zijn van het gedrag van de Nederlanders
doet het RIVM daar onderzoek naar. In de tweede meting worden Nederlanders bevraagd op mentaal welbevinden
en het ervaren van de regels.

–

Het aantal WW-uitkeringen stijgt fors door de coronacrisis. In april werden er 74.000 nieuwe WW-uitkeringen
aangevraagd. Twee keer zoveel als een maand geleden. Het gaat vooral om jongeren met een flexcontract.
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Maatschappelijke impact
–

Ouderen zijn door de coronacrisis veel meer gaan internetten. Een derde van de ouderen die voor de virusuitbraak
niet op internet zaten zijn er alsnog gebruik van gaan maken. Senioren die al online waren, zijn vaak meer met
internet gaan doen. Dat blijkt uit een peiling van ouderenbond ANBO onder 4000 ouderen. Bijna de helft is vaker
gaan videobellen, 20 procent maakt nu vaker contact met anderen via sociale media en 18 procent speelt online
spellen.

–

De maatregelen van de landelijke overheid hebben grote gevolgen voor de dorps - en wijkgemeenschappen, maar
tot nu toe kwam het kabinet de dorps- en buurthuizen niet tegemoet. De Tweede Kamer heeft nu moties
aangenomen waardoor dorps- en buurthuizen wel in aanmerking komen voor de TOGS-regeling. De TOGSregeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de
coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro en is naar eigen inzicht te besteden.

–

Het nieuwe initiatief Stay Up en Stay Connected van Join us is gericht op eenzaamheid onder jongeren. De
maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te stoppen zijn helaas ook van grote invloed op jongeren. De
sociale afstand vergroot eenzaamheid, maar zorgt ook voor verdriet en onzekerheid. Uit het Brabantpanel
onderzoek over de effecten van corona blijkt dat 49% van de jongeren zich meer eenzaam is gaan voelen na
corona (t.o.v. van 35 % toename voor alle Brabanders). Het treft dus niet alleen de oudere doelgroep, waarvoor er
al veel initiatieven zijn. Lees meer over Stay Up en Stay Connected via Stérk.Brabant.

–

Een andere niet te vergeten groep is mantelzorgers. De crisis belemmert mantelzorgers om goed voor hun
naasten te kunnen zorgen. Mantelzorgconsulent en zelf mantelzorger Habiba Chrifi-Hammoudi ziet twee soorten
mantelzorgers. De eerste betreffen mantelzorgers die niet bij hun naasten mogen zijn en het daar, mede door
onbegrip van naasten emotioneel zwaar mee hebben. De tweede groep zijn mantelzorgers die nu nog meer taken
voor hun naasten op zich nemen, omdat er bijvoorbeeld geen huishoudelijke hulp langskomt. Die hebben het extra
zwaar, terwijl de mogelijkheid tot respijtzorg er nog niet is. Lees er meer over in dit artikel van Zorg+Welzijn.
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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 minimaal één keer per week te versturen.

