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Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant
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•

In Nederland zijn 18.803 mensen positief getest
(toename van 952 in 24 uur tijd).

•

7.735 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een
ziekenhuis (308 meer dan gisteren). 1.408 patiënten liggen
momenteel op de Intensive Care. Dat aantal is voor het eerst sinds
de uitbraak gedaald.

•

2.248 mensen zijn aan het virus overleden (147 in afgelopen
etmaal).

•

Brabant kent momenteel 4.799 besmettingen. Het aantal
ziekenhuisopnames in onze provincie is nog steeds hoog, zoals in
Meijerijstad (155), Tilburg (150), Breda (129) en Oss (107).
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Economische impact

Recente ontwikkelingen
•

Het pakket aan noodsteun wordt uitgebreid door het kabinet. Gisteren kwam het kabinet met een aanvullend
pakket maatregelen. De TBOS regeling wordt opnieuw verruimd, nu ook met kampeerplaatsen. En innovatieve
startups en scale-ups ondernemingen kunnen vanaf 20 april eenvoudiger aan krediet komen. Via de regionale
ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) komt er 100 miljoen euro beschikbaar. De provincie Noord-Brabant is blij
met de kredietmogelijkheden en staat samen met de BOM klaar om de uitvoering van het fonds ter hand te
nemen. Meer informatie over de regeling volgt op korte termijn. (nieuw)

•

Het kabinet wil de verspreiding van het coronavirus tegengaan door speciale apps in te zetten. Één die in kaart
moet brengen met wie een besmet persoon in contact is geweest; de ander is bedoeld om de symptomen van
de coronapatiënt te monitoren. Nu doet de GGD nog dit contactonderzoek, maar dat is door de toename van
testen ondoenlijk geworden. (nieuw)

•

Het aantal steunaanvragen voor de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW -regeling) is gisteren al de grens
van 50.000 gepasseerd. Dat meldt uitvoeringsorganisatie UWV. (nieuw)

•

Het kabinet trekt 12 miljard euro extra uit om te voorkomen dat bedrijven in problemen komen. Het betreft een
borgstelling van de overheid, die er voor zorgt dat ondernemers op krediet kunnen blijven bestellen bij leveranciers nu verzekeraars en banken terughoudender zijn geworden met garant staan voor bedrijven. (nieuw)

•

De komende maanden worden huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek niet uit hun huis
gezet. Banken en andere hypotheekverstrekkers hebben met de overheid afgesproken dat er tot 1 juli geen
gedwongen woningverkopen plaatsvinden als er sprake is van betalingsachterstanden. (nieuw)

•

Een grotere groep kan nu in aanmerking komen voor de gift van 4000 euro. Het kabinet heeft de lijst uitgebreid
met taxi-ondernemers, tandartsen, fysiotherapeuten, tattooshops en toeleveranciers van eet - en
drinkgelegenheden of (culturele) evenementen. (nieuw)

•

Brabantse ondernemersorganisaties blijven hulp- en ondersteuningsinitiatieven ontplooien. Zo bieden leden van
MKB Eindhoven gratis webinars aan en ontwikkelde Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, het
programma Eerste Hulp Bij Ondernemen. (nieuw)
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Impact economie
•

Door de uitbraak van het coronavirus ligt
momenteel ongeveer een vijfde deel van de
Nederlandse economie grotendeels stil. Dat
berekende het Economisch Bureau van ING.

Vooral de horeca, reisbranche, luchtvaart en
uitzendbranche draaien in april en mei tot wel
80 à 90 procent minder omzet. Hoe langer de
coronaproblematiek duurt, hoe groter
logischerwijs het deel van de economie dat
wordt getroffen.
In het basisscenario van ING waarin het virus
snel onder controle komt, duurt het zeker tot
eind 2020 voordat de meeste grote sectoren
qua omzet weer in de buurt zijn van hun
normale niveau. Daarbij wordt geschat dat in
het dieptepunt qua economische activiteit in
april en mei ligt. De economie zal in 2020 in dat
geval krimpen tussen de 6% en 8% ten
opzichte van vorig jaar. Sommige gevolgen,
zoals een sterke stijging van de werkloosheid,
zullen zich later manifesteren. (nieuw)

Economische impact

Impact economie
•

Kredietbeoordelaar Moody’s verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 2,6% zal krimpen door de
negatieve impact van het coronavirus. Dat zou het zwakste jaar zijn sinds 2009. Moody’s voorziet dat de
consumptie zwaar beperkt zal worden door het sluiten van winkels en horeca en de geldende
omgangsbeperkingen. De Nederlandse export gaat omlaag omdat wereldwijd de economie onder druk staat.
(nieuw)

•

Bedrijfsinformatiespecialist Graydon stelt dat al een half miljoen bedrijven momenteel al zwaar in de problemen zit.
Van de horeca zou 73% al in moeilijkheden verkeren. 2 op de 5 bedrijven zou weinig merken van de crisis. (nieuw)

•

Het coronavirus leidt er toe dat minder mensen een huis zullen kopen. Als gevolg daarvan zullen de huizenprijzen
volgend jaar dalen, voorspellen economen van ABN Amro. Doordat de economie door de corona-uitbraak terugvalt
zullen inkomens dalen, is de verwachting. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de hypotheekrente zal stijgen. In maart
2014 was er voor het laatst een prijsdaling op de huizenmarkt te zien, destijds van 2,1%. (nieuw)

•

De helft van het aantal uitzendkrachten (49%) heeft (vrijwel) geen werk meer door de coronacrisis. Dat blijkt uit
onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond. Van de uitzendkrachten die nog wel voldoende werk
hebben, zegt 49% weer veel minder betaald te krijgen. Nederland telt ongeveer 275.000 uitzendkrachten. (nieuw)

•

Vier op de tien werkenden werkt nog altijd volledig op de werklocatie, aldus ING. Aan de andere kant geldt voor
44% van de werkenden juist dat ze hun werk nu (vrijwel) volledig vanuit huis doen. De resterende groep van 16%
werkt een deel van de week thuis. (nieuw)

•

De financiële schade van de coronacrisis zal voor de gemeente Eindhoven in de miljoenen euro’s gaan lopen,
aldus wethouder Oosterveer van financiën. Jaarlijks komt er bij het Eindhovense gemeentebestuur zo’n 150
miljoen euro aan belastingen binnen. De vraag is of dat nog op de gemeentelijke bankrekening kan worden
bijgeschreven. (nieuw)
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Gebiedsbeeld

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Een groep ondernemersverenigingen in Midden-Brabant hebben de regionale website WerkSamen geopend. De
website brengt bedrijven bij elkaar om personeel tijdelijk uit te wisselen. Het ene bedrijf komt in deze tijd namelijk
mensen te kort, het andere heeft personeel beschikbaar. Doel is om de coronaperiode iedereen zo efficiënt
mogelijk aan het werk te houden. (nieuw)

•

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft deelt een ontwerp voor FFP2 mondmaskers met de Nederlandse
overheid. Mondmaskers die volgens die ontwerp worden gemaakt, beschermen zorgpersoneel goed tegen het
coronavirus. Volgens het ziekenhuis kan er met dit ontwerp een massaproductie opgezet worden, zodat er snel
een einde komt aan het tekort aan veilige mondmaskers. (nieuw)

•

Diverse initiatieven werden gelanceerd om extra personeel in de zorg te krijgen. Inmiddels hebben verschillende
initiatieven hun krachten gebundeld en is het platform Extrahandenvoordezorg.nl ontstaan. Deze gezamenlijke
database is een breed samenwerkingsverband van RegioPlus, het ministerie van VWS, brancheverenigingen,
vakbonden en particuliere initiatieven. (nieuw)

•

Het regionale contactpunt van Transvorm coördineert en ondersteunt bovenstaande acties in Noord-Brabant. Op
peildatum 6 april waren in onze provincie al bijna 1850 medewerkers gesproken en gescreend. Al bijna 750 van
hen zijn voorgesteld bij organisaties en 250 zijn al daadwerkelijk ingezet bij een zorgorganisatie of cohort (acute
zorg, verpleeghuiszorg, wijkzorg en andere initiatieven gericht op extra capaciteit voor coronapatiënten).

•

Tilburger Jordy Sweep wilde zowel horecaondernemers ondersteunen als zorgmedewerkers een hart onder de
riem steken. Hij heeft hiervoor het platform WeCareNL.nl opgericht. Hier kun je horecabonnen kopen voor artsen
en verpleegkundigen. Je kunt zelf kiezen in welke stad je de horeca en het zorgpersoneel steunt. (nieuw)

•

Support Your Locals roept heel Nederland op om de lokale producten in de armen te sluiten en samen korte
ketens op te bouwen. Onder de vlag van #supportyourlocalsNL zijn de eerste initiatieven ontstaan. Zo ook in Den
Bosch, waar met lokale producenten of verkopers van voeding speciale voedselboxen samenstellen om
voedselverspilling tegen te gaan en de producenten helpen te overleven.
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(Maak)industrie
•

De omzet van de Eindhovense chipmaker NXP is verder teruggevallen dan eerder verwacht. Het bedrijf heeft last
van een lagere vraag naar chips voor toepassingen in auto’s, industrie en mobiele telefoons. Voorlopige resultaten
laten zien dat de omzet in het eerste kwartaal met 210 miljoen dollar is teruggevallen. (nieuw)

•

Nederlandse durfinvesteerders vrezen voor massale faillissementen onder de jonge techbedrijven waarin ze
investeren. Ook voorzien ze op korte termijn ruim 53.000 ontslagen. Ze doen een oproep aan het kabinet voor steun
aan deze startups en scale-ups, die nu buiten de criteria voor noodhulp vallen. De zogenaamde venturecapitalfondsen vragen om hulp zoals soortgelijke bedrijven in Frankrijk en Duitsland wel krijgen. Eerder al werd in
deze monitor gemeld dat uit onderzoek van Techleap bleek dat de helft van de startups binnen drie maanden zonder
geld zou zitten.

•

De Helmondse textielfabrikant Vlisco sluit de komende 7 weken de fabriek en kantoren. De vraag naar stof is
afgenomen en op het Afrikaanse continent, waar het bedrijf voornamelijk stoffen naar exporteert, zijn grenzen
gesloten.

•

Deze week heeft het European Cluster Collaboration Platform een speciaal coronaforum gelanceerd, waar bedrijven
benodigdheden, aanbod, vragen, ervaringen en oplossingen binnen hun industriële cluster kunnen delen.
(www.clustercollaboration.eu/coronavirus ) (nieuw)
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Horeca, recreatie & toerisme
•

VisitBrabant heeft een hoop tips om vanuit thuis van Noord-Brabant te genieten. Virtuele rondleidingen in
musea, attractieparken of kerken, online festivals en toneelvoorstellingen – alle tips zijn te vinden
op https://www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/brabant -vanuit-huis-ontdekken. (nieuw)

•

De NBTC werkt samen met partners aan de aanpak voor een landelijk marktetingoffensief, zodat, wanneer
weer mogelijk, versneld aan de slag gegaan kan worden met het duurzame herstel van de
bezoekerseconomie. Momenteel wordt het zogenaamde Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL
ingericht. (nieuw)

•

De actie Help de Horeca heeft binnen twee weken 1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 20.000 waardebonnen
verkocht die op een later moment, als de horeca de deuren weer heeft geopend, kunnen worden verzilverd.
Inmiddels hebben zo’n 6200 horecazaken zich aangesloten bij de actie.

•

Horecaondernemers proberen zich op allerlei manieren staande te houden in deze coronacrisistijd. Ze
stappen in de bezorging, maken afhalen voor klanten mogelijk of verkopen waardebonnen. Zo kunnen bij
het Tilburgse restaurant RAW klanten een houten latje bestellen voor 25 euro die in de zaak komt te
hangen. Wanneer het restaurant weer open gaat krijgen ze in ruil daarvoor een gratis maaltijd. In vier dagen
heeft RAW al 130 latjes verkocht. Ook doet het bedrijf drie dagen in de week met een foodtruck een andere
Tilburgse wijk aan, waar ze ter plekke eten bereiden en dat per fiets bezorgen.

•

KHN stelt met ketenpartners, zoals vastgoedpartijen en leveranciers, een convenant op waarin wordt
afgesproken dat alle partijen in de horeca meewerken aan oplossingen voor de problemen die in de
branche ontstaan door de coronacrisis.

•

De gemeente Boxmeer neemt aanvullende maatregelen ter ondersteuning van ondernemers. Zo wordt
de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 verschoven naar het najaar van 2020, wordt er geen
voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 opgelegd en brengt de gemeente in 2020 de jaarlijkse
huurvergoeding voor terrassen van horecaondernemers niet in rekening.
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Retail
•

Uit een rondgang van het FD langs winkeliers blijkt dat de drie grootste kredietverzekeraars van Nederland
stoppen met kredieten aan winkeliers of de kredietlimieten verlagen. Bovendien worden blijkbaar bijna alle nieuwe
aanvragen afgewezen. Zonder garantie van kredietverzekeraars zijn ook banken geneigd zich terug te trekken,
omdat risico’s dan als te hoog worden ingeschat. De krant noemt dat onder andere het Brabantse bedrijf Van
Tilburg Mode gedupeerde is van de maatregel van verzekeraars.

•

Veel winkeleigenaren zien hun inkomsten steeds verder dalen, maar bij tweewielerzaak Rings in Goirle gaan de
zaken juist uitstekend. De verkoop van mountainbikes en racefietsen steeg er in de laatste dagen met 20 tot 30%.

•

Lokale ondernemers uit Midden-Brabant (gemeenten Waalwijk, Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle Hilvarenbeek en Oisterwijk) die vanwege het coronavirus tijdelijk een afhaal- of bezorgservice zijn
begonnen, kunnen zich verenigen op de website www.lokaalvoormekaar.nl. Het is een initiatief van een
webontwikkelaar en reclamebureau uit Waalwijk. Inmiddels hebben 39 ondernemers zich aangemeld, waaronder
bijvoorbeeld kledingzaken die thuis bezorgen.

•

Winkelketen HEMA (met 450 winkels in NL en 200 daarbuiten) laat weten dat het voortbestaan van de
onderneming in gevaar is gekomen doordat de omzet hard is gedaald. Een faillissement kan alleen worden
voorkomen als belangrijke zakelijke relaties het bedrijf lastenverlichting bieden. De winkel betaalt over april en mei
al de helft minder huur en krijgt het personeel pas in het najaar zijn loonsverhoging.

•

De enorme omzetdaling van winkeliers leidt tot grote zorgen over het betalen van huren van hun panden. Ondanks
een oproep van de brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders om de betaling van huur uit te
stellen, lijkt een structurele oplossing ver weg. Nog niet alle verhuurders geven gehoor aan die oproep.

•

Bouwmarkten hebben in de week van 16-22 maart ruim de helft meer omzet gedraaid dan in dezelfde week een
jaar eerder, meldt het CBS. De omzet lag zelfs 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaart 2019, normaliter
de beste week in het jaar voor de sector.
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Cultuur, sport & evenementen
•

Philharmonie Zuid-Nederland zal tot de zomer geen live concerten meer uitvoeren. De philharmonie heeft nu een
huiskamerpagina ingericht waar alle mogelijkheden vermeld staan om thuis te luisteren en te kijken naar hun
orkest. Op social media zijn #PHILGOOD filmpjes te vinden. (nieuw)

•

Op de website https://ssnb.nl/brabantblijftbewegen wordt relevante informatie gedeeld nu de sport in Brabant in
verenigingsverband stil ligt. Met challenges van beweegteams wordt iedereen uitgedaagd om te blijven bewegen.
(nieuw)

•

De vereniging van evenementenorganisaties in Nederland, EventPlatform, heeft berekend dat de helft van de
werknemers in de evenementenbranche zijn baan zal verliezen als gevolg van de coronacrisis. En meer dan de
helft van de verwachte omzet gaat in rook op. Dat komt met name door de kabinetsmaatregelen om tot 1 juni alle
grootschalige evenementen te verbieden. Daardoor is het werk in de branche abrupt tot stilstand gekomen.

•

Nu alle musea zijn gesloten heeft een aantal van hen het mogelijk gemaakt om virtueel de deuren te openen. Zo is
het Noordbrabants Museum in Den Bosch digitaal te bewonderen met een interactieve virtuele rondleiding door
acteur en presentator Lucas de Man, om zo toch toegankelijk te zijn voor het publiek. Ook bij het Van GoghHuis in
Zundert is het mogelijk om op afstand de expositie te bewonderen.

•

NOC*NSF heeft berekend dat de totale schade door corona voor de sport tot 1 augustus 950 miljoen euro
bedraagt. Dit betreft met name het wegvallen van contributies, het mislopen van opbrengst in kantines en het
annuleren van sportevenementen. Het Brabantse aandeel vormt om en nabij 16% van het totaal, waarmee het
voor onze provincie zou gaan om 152 miljoen euro schade, zo becijferde BrabantSport.

•

Onderzoeksbureau Respons stelt na onderzoek dat het coronavirus en de genomen maatregelen ter bestrijding
ervan voor de evenementenbranche in Nederland tot omzetderving van 1,1 miljard euro zal leiden alsmede 1.500
banen zal kosten. Het gaat dan om publieksevenementen en daartoe behoren festivals, (grotere) concerten,
sportevenementen, jaarmarkten, kersmissen en parades/optochten.
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Bouw
•

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat er de
komende twee jaar zo'n 40.000 banen zullen verdwijnen als gevolg
van de coronacrisis. Daarmee zou de bouw erger geraakt worden
dan tijdens de financiële crisis in 2008. Door wegvallen van
investeringsplannen wordt een krimp verwacht van 15% van de
totale bouwproductie.

•

De renovatiesector merkt al de gevolgen van de coronacrisis in de
bouw. Woningcorporaties, maar vooral zorginstellingen stellen
renovatiewerkzaamheden uit. In de nieuwbouw kan nog redelijk
worden doorgewerkt aan lopende projecten. Echter, door de
economische krimp en onzekerheid kunnen consumenten de
aankoop van een nieuwbouwwoning gaan uitstellen, wat de start
van geplande nieuwbouwprojecten vertraagt. In Google wordt nu
nog maar ongeveer half zo vaak gezocht op de zoekterm
‘nieuwbouw’ dan voor de eerste coronamaatregelen van het
kabinet, aldus ING.

•

Branchevereniging NVB voor ontwikkelaars en bouwondernemers
roept het kabinet op om meer geld en ondersteuning beschikbaar
te stellen voor digitalisering van de gemeentelijke processen. Met
name in kleinere gemeenten valt de planvorming en
vergunningverlening namelijk fors terug, omdat de betrokken
ambtenaren door de restrictieve maatregelen niet te bereiken zijn.
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Landbouw & Voeding
•

De NOW-regeling biedt vrijwel geen soelaas voor veel agrarisch ondernemers die grotendeels afhankelijk zijn van
seizoenswerk, zoals bomen-, bollen- en plantentelers. Dat meldt LTO Nederland. De regeling is namelijk opgezet
op basis van een jaaromzet die in vier kwartalen verdeeld wordt. Dat hebben ondernemers die in een bepaalde
periode van het jaar hun geld verdienen niet. LTO werkt aan een oplossing. (nieuw)

•

Aangezien de korte periode dat asperges kunnen worden geoogst samenvalt met de genomen maatregelen tegen
het coronavirus, is een initiatief gestart met de steun van onder meer ZLTO, die aspergetelers koppelt aan
horecaondernemers: www.aspergesvandeteler.nl. Normaal gesproken zou de helft van de oogst naar de horeca
gaan, maar die zijn vanzelfsprekend gesloten. Zij die het witte goud niet kunnen missen en de telers willen steunen
kunnen via de website verkooppunten in de buurt vinden.

•

Uit een enquête van Treeport, vereniging van boomkwekerijen in West-Brabant, onder haar leden blijkt dat een
kwart een omzetdaling tussen de 50% en 100% verwacht. op korte termijn een omzetdaling van 40% verwacht. In
een scenario dat de huidige maatregelen voortgezet worden bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn
meer dan 5,5 miljoen euro.

•

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

•

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

De provincie heeft op basis van beschikbare data een eerste analyse gemaakt van het effect van de coronamaatregelen op het fietsgebruik in Brabant. De 40 permanente telpunten (aan de rand van steden en langs
(toekomstige) snelfietsroutes) laten zien dat er in de de eerste twee weken van maart 2020 een daling van zo’n
25% is in het aantal fietsers ten opzichte van dezelfde periode in 2018/2019. We zien een fors lagere ochtendspits,
terwijl er tussen de spitsen door meer gefietst wordt. Uit de gegevens van de apps GoVelo en RingRing zien we
dat de gebruikers bijna 80% minder fietsritten maken, maar de ritten die gemaakt worden zijn wel een stuk langer
(30%). (nieuw)

•

Op basis van een onderzoek onder de leden heeft Transport en Logistiek Nederland de gevolgen van de
coronacrisis in kaart gebracht. De resultaten zijn samengevat in de eerste TLN-coronamonitor. Daaruit blijkt o.a.
dat 71% omzetverlies heeft, 22% gedwongen afscheid heeft moeten nemen van medewerkers en het gemiddelde
omzetverlies sinds 1 maart 2020 32,4% is t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. (nieuw)

•

Luchtvaartmaatschappij Wizzair is per direct gestopt met vluchten van Roemenië naar Eindhoven. Net als
afgelopen week zou Wizzair deze week honderden seizoensarbeiders naar Eindhoven vervoeren. Maar door een
nieuw besluit van de Roemeense overheid kan dat niet meer. De vliegtuigen vanuit Oost -Europa zaten de
afgelopen dagen vol met zogezegd aspergestekers en aardbeienplukkers, met name voor Duitse
bedrijven. Wizzair vliegt echter nog wel vanuit Hongarije en Bulgarije.

•

Op de Brabantse wegen is om en nabij 40% minder verkeer op de weg ten opzichte van begin maart, zo blijkt uit
cijfers van Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Het vrachtverkeer is minder afgenomen. In Brabant
rijden 6% minder vrachtwagens op de weg.

•

Het aantal instappers in het openbaar vervoer is met bijna 90% gedaald ten opzichte van een vergelijkbare dag in
2019. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van Trans Link Systems, het bedrijf achter de ov-chipkaart.
Woensdag werd er 540.000 keer ingecheckt. Op een gemiddelde woensdag in 2019 was dat 4.430.000 keer.

•

Google berekende dat tussen half februari en eind maart ruim een derde van het aantal Nederlanders (35%)
minder naar hun werk reisden. Dat blijkt uit statistieken over reisbewegingen.
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

De negentien ministers van Financiën van de eurolanden, die twee weken de tijd hadden gekregen om te werken
aan een concrete oplossing voor een economisch vangnet voor de coronaproblemen, hebben geen
overeenstemming bereikt. Ze kwamen er niet uit welke middelen Europa ter beschikking moet stellen om de
economieën te stutten: eurobonds, een noodfonds, miljarden via de Europese Investeringsbank? (NRC)

•

De twaalf provincies zijn blij met de kredietmogelijkheden voor innovatieve startups en scale-ups die het kabinet
vandaag aankondigde. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de provincies staan klaar om de uitvoering
van het fonds, ter grootte van 100 miljoen euro, ter hand te nemen. (IPO)

•

Moody's verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 2,6 procent krimpt door de negatieve impact van de
coronacrisis. Eerder ging de kredietbeoordelaar nog uit van een groei van het bruto binnenlands product (bbp) met
1,1 procent. Dat zou het zwakste jaar zijn voor de Nederlandse economie sinds 2009. (IEX)

•

De staat gaat voor 12 miljard aan kredietverzekeringen garanderen. Deze maatregel is getroffen om
leverancierskrediet te verzekeren. (NRC)

•

Voor grote (mkb)bedrijven wordt de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO-regeling) voor kredieten tot
150 miljoen verruimd met 8,5 miljard euro naar 10 miljard euro (RTLZ) (De Ondernemer)

•

Het kabinet verruimt de TSOG-regeling voor meerdere sectoren. Naast de oorspronkelijke bedrijfstakken, zoals de
horeca en non-food retailsector, kunnen vanaf volgende week ook taxichauffeurs, fysiotherapeuten en
ondernemers in de cultuursector een verzoek indienen (RTLZ) (De Ondernemer)

Mediabeeld

•

Meer dan 50.000 ondernemers hebben inmiddels een beroep gedaan op de NOW -regeling. Dit meldt het UWV
(RTLZ). Aanstaande donderdag worden de cijfers verwacht per provincie. Over het algemeen loopt het NOW -loket
goed, ook al zijn er voor ondernemers nog enkele onduidelijkheden (AD)

(Nood)maatregelen

•

Nu de piek van de verspreiding van het coronavirus in Europa voorzichtig in zicht lijkt te komen en er meer controle
lijkt te zijn, gaan er meer stemmen op om bedrijven weer aan de slag te laten gaan. Maar kan dat zomaar? En wat
is daarvoor nodig? RTL Z maakte een rondgang langs experts. (RTLZ)

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche ontwikkelingen

Vraag en aanbod

Economische impact
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•

Geen gedwongen huisverkoop tijdens coronacrisis. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft dat
afgesproken met de hypotheekverstrekkers. De afspraken gelden tot tenminste 1 juli (RTLZ) (Tubantia). Ook is
besloten dat elke huiseigenaar met financiële problemen in aanmerking komt voor uitstel van betaling.

•

Nieuwbouw remt nog meer af door coronacrisis. Het aantal verleende vergunningen voor woningbouw daalt naar
verwachting van 57.000 woningen in 2019 naar 48.000 woningen dit jaar. Het doel van 75.000
nieuwbouwwoningen wordt niet gehaald, ook mede dankzij de problemen van de bouw met stikstof en de
vervuiling door PFAS (Volkskrant).

•

Huizenprijzen gaan dalen als gevolg van de coronacrisis. Onzekerheid over werk en geld en mogelijk een
stijging van de hypotheekrente zal de vraag naar koopwoningen doen inzakken voorspelt ABN Amro in
haar woningmarktmonitor (Volkskrant)

•

Er is kritiek op het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) over de ‘bang makende prognoses’ over de
bouwproductie, die zij vrijdag publiceerden (RTLZ). Cobouw wijdt er een lang artikel aan met EIB-directeur, Taco
van Hoek (Cobouw).

•

Huis-aan-huisbladen en lokale publieke omroepen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, kunnen
steun krijgen uit een tijdelijk fonds. Minister Slob (Media) stelt daarvoor eenmalig 11 miljoen euro beschikbaar. Het
gaat om bedragen tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro's. (NOS)

•

Curatoren en herstructureringsadvocaten voorzien een golf van faillissementen als extra steun
uitblijft. Aanleiding is de omzetstroom die voor veel ondernemers opdroogt, terwijl de vaste lasten doorlopen (FD).

•

Mensen hebben meer tijd, kopen bewuster en mijden de supermarkten. Streekboeren zien hun
omzetten daarom enorm stijgen. (Volkskrant)

Gebiedsbeeld
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Regionaal mediabeeld
•

Een pandemie als het coronavirus raakt alle sectoren wereldwijd, maar hoe zit het met de Brabantse
economie? Omroep Brabant maakte een uitlegvideo over de corona-uitdagingen waar de Brabantse economie
mee kampt. Drie grote zorgen bij ondernemers: 1) personeelstekorten, 2) waarborgen van liquiditeit, 3)
bedrijven zijn afhankelijk van elkaar. (Omroep Brabant)

•

Gemeente Breda keer in de eerste week al ruim 400.000 euro aan acute noodleningen uit. Breda kreeg 230
aanvragen voor een lening van ondernemers die in acute financiële nood verkeren. Inmiddels zijn alle
aanvragen opgepakt en hebben al meer dan 100 ondernemers hun geld ontvangen. (Breda Vandaag)

•

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) leidt tot vele faillissementen in de horeca.
Dat zegt Johan de Vos van Koninklijke Horeca Nederland. Volgens de Bredanaar is de maatregel voor
horecaondernemers niet toereikend om uit de problemen te blijven. (Omroep Brabant)

•

Als ambassadeur van WeCareNL heeft Robèrt van Beckhoven maandag 800 cadeaubonnen ter waarde van
25 euro uitgedeeld aan Brabantse zorghelden. Dat maakte het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
dinsdag bekend. WeCareNL is een initiatief van Tilburger Jordy Sweep. (Telegraaf)

•

Het ene bedrijf heeft vanwege de coronacrisis personeel beschikbaar, het andere komt juist medewerkers
tekort. Is tijdelijke uitwisseling dan misschien een oplossing? Een groep ondernemersverenigingen in MiddenBrabant opende dinsdag de regionale website WerkSamen. (Brabants Dagblad)

•

De verzorgers van Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg luiden de noodklok. Zij vrezen dat het park, waar
sommige verzorgers al meer dan twintig jaar werken, de coronacrisis niet zal overleven. "Het idee dat wij niet
meer voor deze dieren kunnen zorgen is onverdraaglijk." (Omroep Brabant)

•

Er dreigt door het coronavirus een tekort aan arbeidsmigranten in de land- en tuinbouw. Om te voorkomen dat
er te weinig ‘handjes’ zijn, stellen de telers zich flexibel op en zetten ze onder meer horecapersoneel in.
Aspergetelers Jos Huijbers en Lidy van de Ven: ,,We worden overspoeld met sollicitaties.’’ (ED)

•

Festivals en andere Bossche evenementen die vóór 1 juni op de planning staan maar niet doorgaan, kunnen
niet ingehaald worden, maar ze kunnen wel worden samengevoegd met activiteiten ná 1 juni. (BD)
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Sociale media
•

Het aantal berichten met een economische insteek neemt iets toe ten opzichte van voorgaande dagen,
maar ligt lager dan vergelijkbare periodes in voorgaande weken.
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Sociale media
•

Bas Moens, directeur van bouwbedrijf Aan de Stegge uit Roosendaal,
reageerde kritisch op het EIB-onderzoek dat stelde dat de coronacrisis
40.000 banen gaat kosten. Zijn Linkedin-bericht leverde veel reacties
op en een uitgebreid interview in Cobouw met EIB-directeur Van Hoek.

•

Op sociale media veel berichten en discussie over mogelijke exitstrategieën naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op
dinsdag 7 april. Die avond zat Thierry Budet (FVD) bij Op1 om zijn
plannen toe te lichten. Ook dat optreden riep veel reacties op.

•

De aankondiging dat de overheid mogelijk apps wil gaan gebruiken in
de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus zorgt voor
veel discussie over haalbaarheid, wenselijkheid en privacy.

•

Aan informatie- en ondersteuningsloketten geen gebrek. Binnen iedere
sector en voor iedere doelgroep worden initiatieven ontplooid om
mensen van de juiste informatie te voorzien. Zo lanceerde het Holland
Expat Center South een corona-portal
voor expats.

Economische impact

Noodmaatregelen
•

Het volledige overzicht van
alle maatregelen die het kabinet sinds
17 maart heeft afgekondigd is te vinden
op staat op rijksoverheid.nl.

•

De provincie Noord-Brabant maakt 5
miljoen euro vrij om de impact van het
coronavirus op de Brabantse
economie te verzachten. Op dit
moment wordt met deze middelen in
overleg met alle arbeidsmarktregio's
gewerkt aan het inrichten van
werkgeversservicepunten. Deze zijn in
de loop van volgende week, als het
loket voor de nieuwe NOW-regeling
opengaat operationeel.

•

Daarnaast ligt er nog een voorstel om
de komende vier jaar 16 miljoen euro te
investeren in de arbeidsmarkt. Sinds
vandaag is een digitaal
onderwijsplatform met het aanbod in
Brabant voor werkenden actief. Alle
informatie is te vinden op
www.brabantleert.nl
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Noodmaatregelen
•

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.

•

De Europese Unie neemt de volgende maatregelen in de aanpak van de impact van het coronavirus:

–

Er is 37 miljard euro beschikbaar in een speciaal investeringsfonds (het Corona Response Investment
Initiative (CRII)) voor de hardst getroffen plekken in de economie.

•

Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds wordt uitgebreid met gezondheidscrises. Hierbij zou het in
eerste instantie gaan om zo'n 800 miljoen euro.

•

De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen.
Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

•

Strenge regels voor staatssteun worden soepeler gehanteerd bij Europese of nationale steun aan bedrijven
die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus.

•

De interne markt moet blijven functioneren. Er moet dus geen eenzijdige actie worden ondernomen door
lidstaten.

•

Om de gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen wil de Commissie de meerjarenbegroting 20212027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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Matching vraag en aanbod, steun & informatie
•

De afgelopen weken zijn veel initiatieven ontstaan om de gevolgen van het het coronavirus in Brabant op te vangen
en de impact te verkleinen. Denk aan digitale platforms waar vraag en aanbod van arbeid, producten en diensten
bij elkaar worden gebracht, websites met informatie voor ondernemers en zzp'ers en overzichtspagina's met
steunmaatregelen.

•

De provincie Noord-Brabant heeft deze plekken geïnventariseerd en samengebracht in een overzicht. Via
onderstaande button heeft u toegang tot dit overzicht. Het staat u vrij om deze gegevens te gebruiken en te delen
met anderen.

•

We breiden de lijst graag uit. Dus heeft u aanvullingen of wijzigingen voor de lijst? Laat het ons dan weten via
corona@brabant.nl. We actualiseren de lijst iedere week.
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KLIK HIER VOOR DE INVENTARISATIE

Over deze monitor

Signalen doorgeven
Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de
Brabantse Impact Monitor? Dan kunt u deze sturen naar corona@brabant.nl.
Abonneren
Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >

Over de monitor
De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant,
programma Economie en Talentontwikkeling, met medewerking van de leden en
partners van PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant.
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen,
op maandag, woensdag en vrijdag.

