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

Woensdag 25 maart 2020 - Provincie Noord-Brabant



E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

 i
m

p
a

c
t

• In Nederland zijn 6.412 mensen positief getest 
(toename van 852 in 24 uur tijd).

• 1.836 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een 
ziekenhuis (341 meer dan gisteren). 546 daarvan lagen gisteren 

op de IC.

• 356 mensen zijn aan het virus overleden (80 in 1 etmaal).

• Officieel 1.915 besmettingen in Brabant. Tilburg (224) & Breda 

(181) kennen de meeste officiële besmettingsgevallen, gevolgd 

door Meierijstad (149) en Uden (94).
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• RIVM: groei coronabesmettingen neemt af, positieve trend. De maatregelen die de Nederlandse overheid heeft genomen 
hebben ervoor gezorgd dat de groei van de uitbraak afvlakt, aldus Jaap van Dissel in een briefing voor de Tweede Kamer.

• Maandag 23 maart heeft het Kabinet maatregelen verder aangescherpt, aangezien er in het weekend lang niet altijd gehoor 
werd gegeven aan de oproepen tot sociale onthouding en om ten minste 1,5 meter afstand afstand te houden tot elkaar. Alle 

bijeenkomsten of samenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020. Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar 
groepsvorming verboden is. Er zal worden gehandhaafd, met eventuele boetes tot gevolg.

• Door de coronacrisis is het aantal meldingen van woninginbraak (van 430 gevallen naar 260), fietsendiefstal (1100/750) en 
zakkenrollen (220/130) de afgelopen week gedaald ten opzichte van de week ervoor. Ook waren er minder verkeersongevallen 

(1600/900). Wel waren er meer meldingen van overlast en onrust in wijken (5500/3900).

• De centrale eindexamens van middelbare scholieren gaan dit jaar niet door en de Olympische Zomerspelen worden uitgesteld.

• De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft per direct maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus, zoals de 
lancering van een speciaal Rebuild Program voor portfoliobedrijven die in de problemen komen, afstemming over uitstel van 

aflossing- en rentebetaling en de ontwikkeling van een onlkine COVID-19 assessment (https://www.bom.nl/over-
bom/actueel/corona-update-maatregelen-aanvullende-dienstverlening-en-praktische-tips).

• Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en 
producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het 'Landelijk Consortium Hulpmiddelen', met als doel om verschillende 

medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang 
(https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/opstart-initiatief-landelijk-consortium-hulpmiddelen).

• De gemeente Breda heeft een steunpakket gepresenteerd voor ondernemers en verenigingen. Zo worden gemeentelijke 
belastingen uitgesteld, kunnen horeca-ondernemers 4000 euro krijgen om de belangrijkste kosten te kunnen blijven betalen, 

kunnen ZZP'ers en MKB-bedrijven een gratis adviesgesprek aanvragen met een business-coach en hoeven facturen van de 
gemeente voorlopig niet te worden betaald.

• Noordoost Brabant Werkt heeft een aanvalsplan voor ondersteuning voor van ZZP'ers, bijvoorbeeld door een online plek in te 
richten, een kennisportaal op te zetten en een app door te ontwikkelen, die zzp'ers helpt klanten beter in beeld te krijgen.
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• Rabobank: de Nederlandse komt 

vanwege de coronacrisis dit jaar in 

een recessie terecht. Verwacht 

wordt dat de economie met 0,2% 

zal krimpen. Die effecten zijn 

tijdelijk, wanneer de virusuitbraak 

tenminste vanaf de tweede helft van 

het jaar wordt bezworen.

• Alle sectoren gaan de impact 

voelen, maar de grootste krimp zal 

zich volgens de Rabobank in 2020 

voordoen bij de horeca, 

cultuursector, bouw, sierteelt en 

transportsector.

• Ook de zakelijke dienstverlening, 

handel en industrie voelen de 

gevolgen.
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• Er is een flinke daling in het aantal pintransacties. Daarmee hebben de Kabinetsmaatregelen een flink 
effect op waar consumenten hun geld uitgeven, blijkt uit een analyse van ING pintransactiedata door 
het ING Economisch Bureau. Afgelopen vrijdag lag het totaal aantal transacties 24% lager dan op 
dezelfde vrijdag een jaar eerder. Grootste daling zit in categorieën 'vrijetijdsbesteding buitenshuis' (-
83%), 'kleding- en schoenenzaken' (-72%) en 'vervoer' (-46%). In speelgoedwinkels (+10%), 
supermarkten (+5%) en doe-het-zelfzaken (+2%) werd juist vaker gepind.

• Beurzen maken grote inhaalslagen. Gisteren werd met grote winsten afgesloten. De AEX won 9 procent 
terug, wat de grootste stijging is sinds het najaar van, eveneens crisisjaar, 2008. Vandaag opende de 
Amsterdamse effectenbeurs al met een plus van 2,4%.

• Al minstens 25.000 ZZP'ers hebben zich gemeld bij de (digitale) loketten van de grote gemeenten voor 
de nieuwe regeling voor zelfstandigen die getroffen zijn door de coronacrisis.

• Uit een nieuwe rapport van TechLeap blijkt dat de helft van de startups in Nederland al significante 
inkomsten is verloren door de coronacrisis. Een groot deel denkt binnen 1-3 maanden een tekort aan 
cash te hebben.

• Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en de bouw de 
meest centrale sectoren zijn binnen onze economie en daarmee belangrijker dan ze lijken wanneer 
louter naar hun directe bijdrage aan het BBP wordt gekeken. Dat komt omdat schokken in centrale 
sectoren gemakkelijk schokken in andere sectoren kunnen veroorzaken doordat onze economie een 
zogenaamde hub-structuur heeft. Deze inzichten zijn relevant voor het ontwikkelen van 
steunmaatregelen voor sectoren om het effect van het doorwerken van schokken naar de algehele 
economie in te dammen.
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• Bij Demcon, met een vestiging in Best, wordt in een razend tempo gewerkt aan een eigen productielijn 

voor beademingsapparaten. Het bedrijf krijgt momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor 
de vraag tienmaal hoger ligt dan normaal gesproken. Bovendien kreeg het een verzoek van het 

ministerie. Meer bedrijven in Zuidoost-Brabant dragen bij aan de realisatie van het nieuwe apparaat. Zo 

levert VDL frees- en plaatwerk, Tbp Electronics test op de Brainport Industries Campus in Eindhoven 
specifieke printplaten voor de machine en heeft ook elektronicaconcern Neways (Son- en Breugel) als 

toeleverancier zijn medewerking toegezegd.

• Het Deurnese bedrijf PHT Perslucht claimt een nieuw beademingsapparaat te hebben uitgevonden dat 
op korte termijn en in grote hoeveelheden geproduceerd zou kunnen worden.

• Het Tilburgse printbedrijf Lay3rs helpt onder meer het Tilburgse ziekenhuis door middel van het 3D-

printen van pipets (die worden gebruikt voor bloedanalyseapparaten).

• Vos Kunststoffen uit Veen is de komende weken volgeboekt om kunststof platen te leveren aan 
bijvoorbeeld supermarkten om kassa- en baliepersoneel te beschermen.

• Verschillende platforms, bijvoorbeeld uit Oss (Talenten Campus), Schijndel (NL Mobiliseert) en Veghel 

(FlexExchange) helpen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in deze tijd te verbinden. Bijvoorbeeld 

om obers, koks en ZZP'ers die thuiszitten een tijdelijke baan te laten vinden in onder meer 
distributiecentra en logistiek, waar ze juist een tekort hebben aan personeel.
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• KHN roept boeking-platforms op solidair te zijn met hun hotelpartners en ze tegemoet te komen. Hoteliers komen 

in de problemen door strenge voorwaarden waar boeking-platforms, zoals Expedia en Booking.com, de hotels aan 

houden. In geval van annuleringen eisen de platformen bijvoorbeeld binnen 5 dagen geldt terug, waardoor 

hoteliers in betaalproblemen komen.

• Supermarkten en drogisterijen beperken het aantal klanten in winkels. Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter is 

toegestaan. Als de winkel volgens de nieuwe richtlijn vol moeten andere klanten buiten wachten.

• Drukte in supermarkten is enigszins afgenomen, maar de omzet is nog steeds hoger dan normaal: 22% hoger dan 

een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Nielsen. De omzet van supermarkten was vorige week 933 

miljoen euro. De week ervoor 998 miljoen euro. Nooit eerder hadden Nederlanders in een week zoveel 

boodschappen gedaan.

• Kroegen in de Eindhovense uitgaansstraat Stratumseind gebruiken de noodgedwongen sluiting om hun zaak op te 

knappen. Eigenaren proberen hun tijd zo goed mogelijk te besteden.

• Veel friettenten die door de coronacrisis gedwongen zijn te sluiten, bezorgen nu. Maar tegen een te hoge prijs, 

vinden ze zelf. Onafhankelijk Klankbord Cafetaria ondernemers is een petitite gestart met als doel dat 

bestelplatform Thuisbezorgd.nl de toeslag voor horecabedrijven verlaagt van 13% naar 5%.

• Hiswa-Recron heeft een plan uitgewerkt voor een zogenaamde Toeristische Corona Voucher-regeling, waarbij 

provincies een garantstelling afgeven op gedane boekingen, zodat toeristen weten dat hun geboekte vakantie in 

het geval van faillissement is veilig gesteld. Door deze vouchers in te zetten hoeft er niet gelijk geannuleerd te 

worden, maar kan vakantie op een later moment alsnog worden genoten. Zo kan de negatieve invloed van de 

coronacrisis op de bezoekerseconomie zo veel als mogelijk worden voorkomen.
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• Nog eens acht weken verplichte rust voor de culturele sector. Musea, theaters en andere culturele 

instellingen blijven dicht, festivals en evenementen zijn afgelast, zoals Paaspop, het Brabantse 
Bevrijdingsfestival, Lakedance, Breda Jazz, 7th Sunday, Jazz in Duketown, Tilburg Hap Stap Festival.

• Met huurverlaging en arbeidstijdverkorting proberen instellingen en makers de kosten te drukken.

• Popcentrum 013 in Tilburg zet streep door nog eens 50 shows. Zij hebben een verzoek neergelegd bij 

de gemeente Tilburg om drie maanden geen huur te betalen. Ook de Tilburgse concertzaal heeft dat 

gedaan.

• De Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch loopt naar schatting van directeur Van der Putten 700.000 euro 

tot 1 miljoen euro mis aan inkomsten (met een jaaromzet van 4 miljoen euro bijna een kwartaal dicht in 

de piek van het seizoen)

• ZZP'ers die voor Het Zuidelijk Toneel werken krijgen nog tot 1 juni doorbetaald, omdat ze als zeer 
waardevol voor de organisatie.

• Provinciale instelling Kunstloc Brabant is een corona impact loket gestart om een beeld te krijgen van 

de gevolgen van het virus voor de Brabantse culture wereld. Ruim 100 instellingen meldden zich al.

• Alle musea zijn nu gesloten. Het Noordbrabants Museum zag in 3 weken tijd het aantal bezoekers 
teruglopen van 6500 per week naar 150 per dag en sluit uiteindelijk op 12 maart de deuren. De 

inkomstenderving uit gemiste entreegelden bedroeg daarvoor al 70.000 euro per week.

• Festivalorganisaties voorzien enorme kring van zzp'ers van werk (zoals makers, technici, muzikanten 
en marketeers). Er is door afgelastingen geen werk voor hen en derhalve geen inkomsten.

Branche ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Impact economie



E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Bouw en agrarische sector

• 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.

• Bij het vandaag gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl zijn FNV en CNV Vakmensen 

betrokken. Dit platform werkt meer als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare 
arbeidskrachten zichzelf zichtbaar kunnen maken. Werkgevers die werknemers tekort komen en 

werkgevers die werknemers beschikbaar hebben, kunnen zich beiden melden. Ook gecertificeerde 
uitzendbureaus, werknemers en ZZP’ers die in de sector willen helpen, kunnen zich melden. 

Deelnemers kunnen elkaar rechtstreeks via het platform benaderen om zo onderling hun samenwerking 

af te stemmen.

• Veel boeren en telers zitten door het sluiten van de horeca omhoog met grote hoeveelheden groenten, 
kruiden en eieren. Omdat ze anders hun oogst hadden moeten dumpen, stoppen ze hun spullen nu in 

maaltijdboxen. Zo komen de asperges en tomaten toch direct bij de consument terecht.

• Het Kabinet heeft afspraken gemaakt met de bouw- en technieksector om te voorkomen dat die stil 
komt te liggen. Als werkzaamheden vertraging oplopen door deze crisis zal de overheid als 

opdrachtgever coulant omgaan met boeteclausules die in de contracten zijn opgenomen. Om te zorgen 
dat bedrijven genoeg werk hebben, blijven overheidsaanbestedingen doorlopen en wordt met 

provincies, gemeenten en waterschappen gekeken hoe het verlenen van vergunningen kan worden 

bevorderd.
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• De installatiebranche slaat alarm. Uit een enquête van brancheorganisatie Techniek Nederland blijkt dat 

62% van de bedrijven tussen nu en twee weken werktijdverkorting verwacht aan te vragen. Bijna alle 
ondernemers (90%) zeggen dat verslechtering wordt veroorzaakt doordat ze geen werkzaamheden 

meer bij klanten mogen of kunnen uitvoeren.

• ZLTO en Bouwend Nederland vragen acute aandacht voor het feit dat veel arbeidsmigranten zijn 

teruggekeerd naar hun land van herkomst. Het is onduidelijk of de vele seizoenswerkers straks weer 
terug (kunnen) keren. Zo zit aardbeienteler Van Asseldonk uit Gemert ineens zonder 

seizoensarbeiders, terwijl die juist de komende drie maanden essentieel zijn.

Branche ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Impact economie



E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Vervoer, logistiek en transport

• 'Varkens in Nood' wil dat minister Schouten per direct een einde maakt aan internationale transporten van dieren, 

doordat door strengere controles aan de grenzen lange files ontstaan.

• Door de coronacrisis dreigt een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, waardoor de bevoorrading van supermarkten in 

de knel kan komen. Brancheorganisaties TLN en VERN luiden de noodklok bij de autoriteiten. Zo zitten veel 

buitenlandse chauffeurs, die normaal in Nederland rijden, vast in eigen land omdat hun overheden de grenzen 

hebben gesloten. Ook keren er Oost-Europese chauffeurs uit Nederland terug naar huis, omdat ze in deze tijd bij 

hun familie willen zijn en vrezen dat ze straks niet meer kunnen terugkeren.

• Tegelijkertijd kunnen chauffeurs in Nederland geen cursussen volgen en hun verplichte certificaten verlengen, 

omdat het rijvaardigheidsbureau CBR vanwege de coronamaatregelen gesloten is. Het gaat om de verplichte 

Code 95 en ADR-certificaat, waarmee chauffeurs beschikken over een geldig rijbewijs van vakbekwaamheid. 

Zonder Code 95 mogen zij de weg niet op. Hun vrachtwagenrijbewijs is dan niet meer geldig. TLN heeft gevraagd 

om een gedoogbeleid.

• Ministerie van I&W versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling, waardoor de 

bevoorrading van essentiële goederen niet in het geding komt. Daarbij wordt ook door minister Van 

Nieuwenhuizen de oproep gedaan om in wegrestaurants en benzinepompen de toiletten open te houden voor 

vrachtwagenchauffeurs.

• Veel gemeenten verruimen de venstertijden, uren op een dag waarop vrachtwagens de stad in mogen om te laden 

en te lossen. Daardoor is het eventueel mogelijk 's nachts te bevoorraden. Waar een gemiddelde supermarkt 

doorgaans 1 à 2 keer per dag wordt bevoorraad is dat nu 4 à 5 keer per dag.

• Stad- en streekvervoer loopt vanwege de afname van reizigers 60 miljoen euro per maand mis.

• Daarentegen: geen files op de Brabantse snelwegen, substantiële stikstofreductie en een betere 

luchtkwaliteit (en max. 100 km/uur)!
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• Mars in Veghel heeft de productie van chocoladerepen tijdelijk stil gelegd. Het gaat om een 

zogenoemde 'gecontroleerde' stillegging van het productieproces om veiligheid voor medewerkers te 
kunnen garanderen. De grondstoffenlijn loopt wel door, omdat dat lastiger stop te zetten is.

• Steeds meer bedrijven in de maakindustrie willen een bijdrage leveren om snelle verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan. Zo schroeft Philips de productie op van medische apparatuur, zoals 

ventilatoren, CT-scanners en beademingsapparatuur, op. Philips neemt extra personeel aan, voegt 
productielijnen toe en gaat werknemers meer diensten laten draaien. Ze hebben intensief contact met 

hun toeleveranciers over de levering van componenten.

• Orderboeken binnen de maakindustrie lopen leeg. Het plaatsen van grote orders wordt steeds lastiger. 
Het tweede half jaar van 2020 is daarmee onzeker.

• VDL Nedcar en DAF hebben de productie gestaakt en de deuren gesloten, in navolging van vrijwel alle 

Europese autofabrikanten. De toeleveringsketen is niet meer toereikend.

• Leveringen uit China komen wel weer op gang. Ook hebben we van de Chinese zusterregio van de 
provincie een aanbieding ontvangen voor mondkapjes.

• Een aantal branches stelt meld- en informatiepunten open en organiseert webinars, zoals de 

FME: https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-informatiepunt-coronavirus en 

KMU: https://metaalunie.nl/Actueel/Coronavirus.
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• De Amerikaanse president Donald Trump wil dat het land snel weer opengaat voor zaken. Volgens Trump zouden 
in Amerika meer doden kunnen vallen door de economische schade die het coronavirus aanricht dan door de 
ziekte zelf. (RTL) 

• Dat raakt aan de vraag die in de Volkskrant wordt opgeworpen: hoeveel is een mensenleven waard? Volgens 
hoogleraar Ira Helsloot betaalt de overheid tijdens de coronacrisis honderd keer meer voor een gewonnen 
levensjaar dan de gebruikelijke norm is. (Volkskrant)

• De Amerikaanse Senaat en het Witte Huis hebben een akkoord bereikt over een steunpakket ter waarde van 2000 
miljard dollar (NOS). Dat levert meteen stijgende beurskoersen op. (RTL Z)

• In de EU groeit de druk op Nederland om in te stemmen met eurobonds (gezamenlijk schuldpapier). Vooralsnog is 
Nederland tegenstander. Daarnaast vindt Nederland het nog te vroeg om het euronoodfonds ESM (€410 mrd) in 
stelling te brengen. (FD)

• De wereldwijde strijd om beademingsapparatuur voor ic-patiënten woedt zo hevig dat een tekort dreigt. Philips 
vreest een Amerikaanse vordering van de apparatuur die ze in de VS producren (NRC). VDL in Eindhoven werkt in 
opdracht van Demcon aan onderdelen voor beademingsapparatuur. (AD)

• Hotelketens Van der Valk en Fletcher bieden hotelkamers aan voor onder meer de opvang van coronapatiënten. In 
Limburg wordt in Van der Valk Urmond al een coronacentrum voorbereid. Fletcher treft in Brabant, Limburg en 
regio Nijmegen voorbereidingen. (Misset Horeca)

• De coronacrisis raakt ook de installatiebranche. Branchevereniging Techniek Nederland waarschuwt dat 
installatiebedrijven en technisch dienstverleners dreigen om te vallen als ze niet snel steun krijgen van de 
overheid. (Telegraaf)

• Supermarkten en drogisterijen nemen strengere maatregelen. Ze gaan bij de deur klanten tellen: er mag vanaf nu 
maar één klant per 10 m2 in de winkel zijn. (CBL).

• Inmiddels zit een groot gedeelte van de wereld in een (al dan niet intelligente) #lockdown. Dat levert in ieder geval 
een fascinerende fotoreportage op van uitgestorven steden over de hele wereld. (New York Times)
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https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5067196/trump-persconferentie-economie-coronavirus
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-ongemakkelijke-economische-vraag-tijdens-de-coronacrisis-hoeveel-is-een-mensenleven-waard~b4fdc48f/
https://nos.nl/artikel/2328261-senaat-en-witte-huis-zijn-het-eens-2-biljoen-om-economie-overeind-te-houden.html
https://www.rtlz.nl/beurs/artikel/5068411/feestje-op-de-beurs-aex-stijgt-9-procent-midkap
https://fd.nl/economie-politiek/1339280/negen-eurolanden-roepen-op-tot-snelle-uitgifte-eurobonds
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/23/philips-vreest-amerikaanse-vordering-beademingsapparatuur-a3994610
https://www.ad.nl/eindhoven/vdl-werkt-in-eindhoven-aan-onderdelen-voor-nieuwe-beademingsapparatuur-voor-coronapatienten~aa9b4536/
https://www.missethoreca.nl/hotel/nieuws/2020/03/van-der-valk-en-fletcher-gaan-coronapatienten-onderbrengen-101333693?_ga=2.229375964.1751894309.1585100004-1707183148.1585100004
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200323_00153033/installatiebranche-waarschuwt-voor-omvallen-bedrijven
https://www.cbl.nl/winkelwagen-verplicht-maximaal-aantal-klanten-tegelijk-in-supermarkt/
https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/23/world/coronavirus-great-empty.html
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• Er komen steeds meer steun- en informatiepunten voor ondernemers. Zo opende Brainport Eindhoven 

afgelopen weekend een loket voor ondernemers (BD) en publiceerde de BOM een corona-update op hun 
eigen website (BOM).

• Door de aangescherpte maatregelen van het kabinet is de evenementenkalender verder leeggeruimd tot 1 
juni. Omroep Brabant houdt een overzicht bij welke evenementen niet door gaan. (Omroep Brabant)

• De aangescherpte maatregelen raken de cultuursector hard en direct. Tot begin deze week werd de 
schadepost bij gesubsidieerde instellingen geschat op vijf miljoen euro, maar volgens Kunstloc Brabant zal de 
schade fors oplopen nu er acht weken sluiting bij komt. (BD)

• De drie Veiligheidsregio's in Brabant willen ondernemers de mogelijkheid geven tot uitstel van betaling van 
gemeentelijke belastingen. Hun dringende advies aan gemeenten is om betalingen uit te stellen tot tenminste 
1 juni. (ED)

• De Regiotaxi vult in Brabant het gat op dat is ontstaan door het wegvallen van verschillende buslijnen in 
coronatijd. Door afspraken met de provincie kunnen reizigers voor een lager tarief gebruikmaken van de 
dienst. De maatregel geldt vooralsnog tot 1 juni. (BD)

• De verregaande maatregelen om de corona-uitbraak te beteugelen leidt bij zzp'ers vaak tot acuut geldgebrek. 
Gemeenten in Brabant gaan heel verschillend met die situatie om schrijft Omroep Brabant

• De gemeente Breda schiet ondernemers en verenigingen te hulp die door het coronavirus in de financiële 
problemen dreigen te komen. Zo kunnen horecaondernemers vierduizend euro van de gemeente krijgen om 
de belangrijkste kosten te kunnen blijven betalen, worden gemeentelijke belastingen tijdelijk uitgesteld en 
hoeven facturen aan de gemeente voorlopig niet betaald te worden. (Omroep Brabant)

• Veel boeren en telers zitten door het sluiten van de horeca omhoog met grote hoeveelheden groenten, kruiden 
en eieren. Omdat ze anders hun oogst moeten dumpen, stoppen ze hun spullen nu in maaltijdboxen. Zo 
komen de asperges en tomaten direct bij de consument. (BN De Stem)
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https://www.bd.nl/eindhoven/brainport-eindhoven-opent-corona-loket-voor-ondernemers~ae2014fd/
https://www.bom.nl/over-bom/actueel/corona-update-maatregelen-aanvullende-dienstverlening-en-praktische-tips%E2%80%8B
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3176918/Deze-evenementen-in-Brabant-gaan-niet-door-vanwege-de-aangescherpte-coronamaatregelen
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/huurverlaging-en-arbeidstijdverkorting-moeten-cultuursector-redden~ac02926d/
https://www.ed.nl/dossier-coronavirus/veiligheidsregio-s-laat-brabantse-ondernemer-en-zzp-er-gemeentelijke-belastingen-later-betalen~a75d7f3f/
https://www.bd.nl/brabant/regiotaxi-vangt-wegvallen-van-brabantse-buslijnen-op-in-coronatijd~a08df661/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3177758/Zzp-ers-die-opdrachten-kwijt-zijn-door-coronacrisis-snakken-naar-noodmaatregel-van-het-Rijk
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3178048/Steunpakket-voor-ondernemers-en-verenigingen-in-Breda-gemeentelijke-belastingen-uitgesteld
https://www.bndestem.nl/koken-en-eten/maaltijdboxen-met-voedseloverschotten-van-boeren-die-kippen-houden-niet-op-met-leggen~a84294bd/
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– Na de 'weekenddip' neemt het aantal sociale media berichten over de economische impact van het 

coronavirus weer toe. De toename is echter minder groot dan aan het begin van vorige week. Het 

sentiment is online negatiever geworden, vooral door berichten naar aanleiding van de aangescherpte 

maatregelen en de gevolgen daarvan op de economie.
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– De persconferentie waarin het kabinet strengere 

maatregelen tot 1 juni aankondigde, heeft op sociale media 
tot veel verwarring geleid: wat betekent dit voor scholen? 

Wat wordt verstaan onder 'bijeenkomsten'? Waarom worden 

religieuze bijeenkomsten uitgezonderd? Een dag later 
verstrekte de Rijksoverheid een nadere toelichting.

– Wel veel lof voor de doventolk overigens.

– Grote bedrijven liggen onder een vergrootglas in crisistijd. 

Zo is er kritiek op Amazon dat om een donatie voor zieke 
bezorgers zou vragen, eist de horeca solidariteit van 

boekingsplatforms en krijgt online contentmerk Rumag het 

voor de kiezen omdat ze geld lijken te verdienen aan een 
actie voor het Rode Kruis.
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– Zie de Kamerbrief van 17 maart 2020 met betrekking tot het noodpakket van economische 

maatregelen:

• Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (min SZW)

• Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW en gemeenten)

• Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (min EZK)

• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (min EZK)

• Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (min LNV)

• Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

• Compensatieregeling getroffen sectoren (min EZK)

– Eerder al kondigde het Kabinet aan de werktijdverkorting op te stellen (nu gesloten) en de Borgstelling 

MKB-kredieten te verruimen. Zie de Kamerbrief van 12 maart 2020 over de eerste maatregelen als 

gevolg van het coronavirus.

– De provincie Noord-Brabant maakt per direct 5 miljoen euro vrij om de impact van het coronavirus op de 

Brabantse economie te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16 

miljoen euro te investeren in de arbeidsmarkt. De provincie blijft met partners in overleg of er nog 
aanvullende maatregelen nodig zijn.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus


Over deze monitor

Signalen doorgeven

Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de 

Brabantse ImpactMonitor? 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 minimaal drie keer per week te 

versturen.

mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aan_Afmelden_Brabantse_Impact_Monitor
https://pactbrabant.nl/leden-partners/
mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl

