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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De impact van het Coronavirus op de Brabantse economie en de eerste
maatregelen die wij hierin nemen.
Aanleiding
Sinds afgelopen week is de uitbraak van het Coronavirus in volle omvang
merkbaar in Nederland, en in het bijzonder in Brabant. Intussen zijn er vergaande
maatregelen genomen om het Coronavirus in te dammen. De afgekondigde
maatregelen zijn ingrijpend voor de Brabantse samenleving en het bedrijfsleven.
Het vraagt dat wij als overheden (Rijk, provincie en gemeenten) de handen
ineenslaan om de impact voor de samenleving en de economie zo beperkt
mogelijk houden. Uitgangspunt is te voorkomen dat bedrijven omvallen en
werknemers langdurig inactief aan de zijlijn komen te staan. Gisteren heeft het
kabinet al een maatregelenpakket aangekondigd, waarin zij de effecten op
werkgevers en werknemers proberen te verzachten. Er komen
liquiditeitsmaatregelen en inkomenssteun, en een noodloket.1
We stemmen intensief, vrijwel dagelijks, af met onze partners
(ontwikkelmaatschappijen, branches, centrumgemeenten, UWV en het Rijk) om
de situatie te monitoren en te verkennen welke acties ondernomen moeten
worden. Wij informeren u via deze Statenmededeling - aanvullend op de
algemene mededeling over de Coronavirus - over de eerste maatregelen die wij
treffen om de economische effect te verzachten.

1

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinetneemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie
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Pakket aan maatregelen
1.

We volgen samen met onze partners nauwgezet de effecten van de
Coronamaatregelen op het Brabantse bedrijfsleven.
Het Coronavirus beheerst intussen ons dagelijkse leven op alle manieren, en
grijpt daarmee zwaar in op de Brabantse economie. Het effect van de
maatregelen is ingrijpend. Concreet zien we dat ondernemers in de vrije
tijdssector, cultuursector, leisure, reisbranche, de toeleveranciers in de
maakindustrie, de logistiek en sinds deze week ook de landbouwsector het
zwaarst worden getroffen. De haperingen komen vanuit diverse kanten en leiden
soms al tot volledige stagnatie: Er is sprake van verplichte sluitingen,
annuleringen, afname van boekingen, afname van vraag, stagnatie in
aanvoerketens, druk op cashflow door doorlopende kosten, verlies van
arbeidsproductiviteit en stagnatie van investeringsgelden.
We bespreken intensief met onze partners om de situatie te monitoren en samen
te verkennen welke acties ondernomen moeten worden (branches,
ontwikkelmaatschappijen, centrumgemeenten, UWV en het Rijk). Vanuit het
bedrijfsleven is behoefte aan:
 Snelle duidelijkheid en informatie over compenserende maatregelen
vanuit de overheid als gevolg van wegvallende inkomsten;
 Financiële middelen ter overbrugging om de direct wegvallende
inkomsten te kunnen opvangen en daarmee te kunnen blijven
voldoen aan de vaste lasten zoals salaris van medewerkers.
Drie keer per week publiceren we een Brabantse Impact Monitor waarin we alle
ontwikkelingen samenbrengen. Deze monitor verspreiden we onder alle
stakeholders en brengt samenhang in het effect en voorkomt dat allerlei partijen
zelfstandig informatie gaan verzamelen. Deze dienstverlening zullen we als
provincie de komende periode blijven verzorgen en de monitor zal ook via de
provinciale website gepubliceerd worden.
2. We organiseren samen met onze partners een actieve informatievoorziening
richting ondernemers, en brengen dienstverlening en informatiestromen vanuit alle
overheden, ontwikkelmaatschappijen en branches bijeen in zogenaamde regionale
werkgevers servicepunten.
We zien dat er bij ondernemers vooral acute nood is aan adequate en update
informatie over de aanvullende maatregelen die overheden, op alle niveaus, van
EU, Rijk tot regionaal niveau, nemen. De drie veiligheidsregio’s voeren op dit
moment de coördinatie over de informatievoorziening over alle aspecten die
betrekking hebben op de maatregelen die nodig zijn om te voorkomen dat het
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virus zich snel kan verspreiden. In afstemming met de drie regio’s, en aanvullend
op deze structuur, richten we voor ondernemers – met het oogmerk te zorgen
dat zij zich ondersteund voelen in de manier waarop zij met de effecten van deze
crisismaatregelen moeten omgaan - op korte termijn zogenaamde werkgevers
service punten in. We zien daarbij de schaal van de arbeidsmarktregio’s als het
meest werkbare niveau, omdat we daarmee aansluiten bij een al bestaande
structuur. Concreet betekent dit dat we komende dagen in samenwerking met
de centrumgemeenten, die de trekkers zijn van de arbeidsmarktregio’s
(Eindhoven, Helmond, Breda, Tilburg en Den Bosch), de 5 Brabantse
ontwikkelmaatschappijen en branches, per regio een servicepunt inrichten.
Vanuit dat verzamelpunt wordt informatie richting ondernemers verstrekt.
Daarbij zullen we, aansluitend bij de vraag vanuit uw Staten, nadrukkelijk er ook
op aansturen dat er vanuit de loketten aandacht komt voor de ZZP’ers die in
deze periode extra kwetsbaar. ZZP’ers kunnen via hun gemeenten aanspraak
maken op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), een bestaande
regeling voor zelfstandigen die in financiële problemen komen. Het kabinet heeft
voor deze groep op 18 maart jl nog extra ondersteuning toegezegd.
Vanuit deze servicepunten wordt ook direct geschakeld met de nationale
overheid (het noodloket nationaal, UWV en KvK) en de brancheorganisaties
(FME, LTO, KMU, NBTC etc), en wordt afgestemd hoe we elkaar daarbij kunnen
ondersteunen en kunnen zorgen dat de informatievoorziening vanuit de landelijk
partijen niet stagneert. Mochten gemeenten daartoe onvoldoende capaciteit of
extra financiële middelen hebben dan zal de provincie hen daarin ondersteunen,
met financiële middelen of capaciteit. Vanuit de bestaande begroting 2020 van
de provincie, Programma Economie en Talentontwikkeling, zullen we een bedrag
van 2,5 miljoen euro voor deze doeleinde reserveren.
Aanvullend verkennen we met de vijf Brabantse ontwikkelmaatschappijen in
hoeverre zij een actieve rol kunnen spelen - met bestaande netwerken en
zogenaamde communities - in het ondersteunen van informatievoorziening
binnen de verschillende ‘supply chains’. We zien een behoefte aan informatie bij
toeleveranciers binnen ketens: hoe zij ervoor staan en wat kunnen zij verwachten
voor de productie en bestellingen op korte termijn? Ook zullen wij
ontwikkelmaatschappijen vragen om te verkennen in hoeverre de zij de expertise
van hun medewerkers kunnen verbinden aan de nieuw in te richten werkgevers
servicepunten in de regio, zodat actuele informatie beschikbaar blijft over
regelingen en kredietverlening.
3.

Vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door om- en
bijscholing
We richten ons pro-actief op de om- en bijscholing van medewerkers die nu
thuis zitten omdat er nu geen werk voor hen is of die hun baan (dreigen) te
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verliezen. Samen met de partners van Pact Brabant2 zorgen we dat regionaal
pro-actief wordt ingespeeld op de grote hoeveelheden mensen die hun baan
(dreigen te) verliezen. We ondersteunen hierin de arbeidsmarktregio’s in lijn met
het Actieplan Arbeidsmarkt vooruitlopend op besluitvorming in de Staten.
Daarnaast pakt de een actieve rol om met het onderwijs bestaande digitale
onderwijsaanbod (digitale leerpakketten) te ontsluiten via een digitaal
onderwijsplatform. Met de partners van het Pact zetten we erop in dat
medewerkers die nu thuiswerken of in de toekomst thuis komen te zitten snel
gebruik kunnen maken van het online aanbod. Ook bespreken we met het
onderwijs en het bedrijfsleven hoe we kunnen voorkomen dat leerlingen die
deze maanden stage lopen (o.a. BBL opleidingen) hun periode kunnen afronden,
en niet te maken krijgen met een verloren schooljaar.
4.

We verkennen welke aanvullende acute hulp en ondersteuning nog
noodzakelijk is voor (groepen) ondernemers, complementair aan de
maatregelen van de EU en het Rijk

Zoals gesteld, is snelheid in handelen geboden voor het Brabantse MKB.
Voorkomen moet worden dat doorgaans goedlopende MKB-bedrijven - zij
zorgen samen voor meer dan 80% van onze werkgelegenheid - nu of op korte
termijn omvallen. We zien op dit moment vooral ontwrichtende werking bij die
bedrijven die tot 10 maart gezond waren maar door een wegvallende omzet nu
dreigen om te vallen (denk aan cateraars, reisbranche, ondernemers in de
culturele sector, toeleveranciers in de maakindustrie) en voor die ondernemingen
die we rekenen onder de categorie scale-ups, oftewel jonge startende bedrijven
die belangrijk zijn voor de innovatiekracht van onze Brabantse ecosystemen.
De maatregelen die het Rijk gisteren hebben afgekondigd bieden in elk geval
voor de korte termijn soulaas, Komende dagen zal het belangrijk zijn te volgen of
de uitvoering van deze maatregelen goed opgepakt wordt en de
informatievoorziening richting ondernemers op gang komt. We blijven daar
bijzondere aandacht houden voor de twee categorie ondernemingen die voor de
Brabantse econome van grote waarde zijn. De komende dagen blijven we
daarom in nauw contact staan met de branches, centrumgemeenten en
ontwikkelmaatschappijen. We bezien de mogelijkheden om vanuit bestaande
regelingen (rijks en provinciale regelingen) en met gebruik maken van de nieuwe
maatregelen voldoende in staat zijn de komende periode door te komen waar
het gaat om bedrijfsvoering. Mocht daar acute zorgen gesignaleerd worden dan
houden we de mogelijkheid open dat we op korte termijn nog aanvullende
maatregelen nemen. Uitgangspunt bij het inzetten van de maatregelen is
snelheid en complementariteit van handelen.

2
De gemeenten: Breda, Moerdijk, Tilburg, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch, Oss, Eindhoven, Helmond (als
vertegenwoordiger van hun regio). De sociale partners: VNO-NCW Brabant Zeeland, de ZLTO, de FNV
en het CNV. De Brabantse ROC’s, Fontys, het UWV en de SER
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Financieel
Deze eerste maatregelen uit dit Brabantse noodpakket bedragen 5 miljoen euro
dat we per direct beschikbaar zullen stellen. Een bedrag van 2,5 miljoen euro
hebben we gereserveerd binnen de huidige begroting, Programma Economie en
Talentontwikkeling. Daarnaast zijn we voornemens de middelen uit het Actieplan
Arbeidsmarkt, waarover u vandaag separaat geïnformeerd wordt, naar voren te
halen. In lijn met het actieplan zullen we deze 2,5 miljoen euro nu al inzetten om
arbeidsmarkt regio’s te helpen uitvoering te geven aan het vergroten van de
inzetbaarheid van mensen door om- en bijscholing. Omdat uw Staten nog
moeten instemmen met het beschikbaar stellen van deze middelen, zullen we
ook dit bedrag tijdelijk dekken vanuit de bestaande middelen Economie.
We zien deze maatregelen nadrukkelijk als eerste stap. We blijven met het Rijk
en partners verkennen wat de komende periode nog meer nodig is. Mocht dat
leiden tot aanvullende maatregelen op korte termijn dan informeren we u daar
over.
Europese en internationale zaken
Ook de Europese Unie heeft reeds aangekondigd met een noodfonds te komen
voor bedrijven die door de coronacrisis ernstig benadeeld worden. In de
bovenstaande maatregelen verkennen we ook de kansen die dit fonds bieden
voor Brabant en Brabantse bedrijven die op dit moment het zwaarst getroffen
worden.
Communicatie
We stemmen de ontwikkelingen en signalen vanuit het bedrijfsleven continu af
met de vertegenwoordigers van grote steden, onderwijsinstellingen, sociale
partners, UWV. Samen met de griffie bekijken we de komende tijd op welke wijze
wij uw Staten snel en adequaat kunnen informeren.
Bijlagen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer G. ten Dolle, (06) 83 94 52 26
gtendolle@brabant.nl.
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